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Vážení spoluobčané, rádi
přivítáme vaše postřehy,
připomínky a názory pro
další číslo Zpravodaje,
které vyjde přibližně v
dubnu 2011. Pro vaše
připomínky
je
možné
použít naši e-mailovou
schránku.

1. USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1. Ustavující jednání Zastupitelstva obce Žihle se konalo 10. listopadu 2010.
Přítomno bylo 15 zastupitelů, 27 občanů. Na svém prvním jednání zastupitelstvo:
1. zvolilo:
Návrhovou komisi ve složení:
předseda: Jana Schönová
členové : Jaromír Procházka
Libuše Tieslová
2. vzalo na vědomí:
podle § 69 odst. 2 a 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon) složilo slib všech 15 členů zastupitelstva obce
3. stanovilo:
podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích, počet členů rady obce na pět
4. zvolilo:
podle § 84 odst. 2, písm. m)
starostu obce
p. Františka Procházku, nar. 23.12.1957
místostarostu obce
p. Ivo Grünera
další členy rady obce
p. Janu Schönovou
p. Martinu Rambouskovou
p. Jana Janouškovce
5. určilo:
podle § 84 odst. 2 písm. k), pro výkon funkce starosty obce bude uvolněn p. František
Procházka.
6. zřídilo:
podle § 84 odst. 2, písm. m)
předseda:
p. Ing. Vlastimil Kraus
finanční výbor ve složení:
členové:
p. Mgr. Vlastimil Šmídl
p. Václav Pekárek
p. Lukáš Procházka
p. Michael Čechura
kontrolní výbor ve složení:
předseda:
p. Ing. Václav Grüner CSc.
p. Milada Sandnerová
p. Petra Kolářová
p. Petr Randa
p. Pavel Vojtěch

7. schválilo:
měsíční odměny neuvolněných zastupitelů podle § 72 zákona č. 128/2000 Sb.- zákona o
obcích a to od 10.11.2010
8. uložilo radě obce:
a) Stanovit ve smyslu § 102 zákona č. 128/2000 Sb., celkový počet zaměstnanců obce
v obecním úřadu a v organizačních složkách obce.
Termín do příštího jednání zastupitelstva obce
b) Připravit ke schválení Jednací řád zastupitelstva obce.
Termín do příštího jednání zastupitelstva obce

2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
2. jednání Zastupitelstva obce Žihle, se konalo dne 14. prosince 2010
Zastupitelstvo obce po projednání schváleného programu:

9) bere na vědomí
a) Provedenou kontrolu
usnesení z 1. jednání
zastupitelstva obce

b) Zprávu o činnosti rady obce
v mezidobí 1. a 2. jednání
Zastupitelstva obce Žihle

c) Ústní zprávu o činnosti
kontrolního a finančního výboru

10) schvaluje :
a) Zápis o průběhu 1.
jednání Zastupitelstva
obce Žihle na základě
ověření zastupitelů
Miroslava
Holiše a Jaroslava
Vojtěcha
b) Program 2. jednání
zastupitelstva obce
c) Návrhovou komisi ve
složení: předseda Jiří
Bláha a členové Ing.
Václav Grüner CSc. a
Ing. Vlastimil Kraus
d) Jednací řád
Zastupitelstva obce Žihle
e) 5. úpravu rozpočtu
2010
f) 6. úpravu rozpočtu
2010
g) Rozpočtové
provizorium na r. 2011
h) Rozpočtový výhled na
období r. 2012-2013
ch) Projekt hospodaření
v obecních lesích na rok
2011
i) Uzavření směnné
smlouvy mezi obcí Žihle
a Dřevařskou a lesnickou
spol. s.r.o. Most, na
pozemky v k.ú. Nový
Dvůr č.p. 775/3 (vodní
plocha) o výměře
7477 m2
v majetku obce a
pozemky v k.ú. Žihle č.p.
833 o výměře 3219 m2 a
č.p. 850 o výměře

4800m2 v majetku
Dřevařské a lesnické spol.
s.r.o. Most.

r) Vnitřní normu
č. 2/2010

j) Ceny pronájmů a
prodejů pro rok 2011.

s) Nákup traktoru Belarus
320.4, včetně sněhového
pluhu a rozmetadla v ceně
411.000,-Kč

k) Žádost od Ecocann
Solar s.r.o. Žihle o zřízení
věcného břemene na
pozemku p.č. 1326
v k.ú. Žihle, který je
v majetku obce.

t) Žádost ZŠ Žihle o
převedení nerozděleného
zisku ve výši 5.470,-Kč
do rezervního fondu.

l) Žádost od GRE-EEN
Holding s.r.o. České
Budějovice o zřízení
věcného břemene na
pozemcích p.č. 1085/4,
1472/2,1145/4 v k.ú.
Žihle, které jsou
majetkem obce.
m) Stavební úpravu
sběrného dvora v Žihli.
n) Dodatek č. 1 ke
smlouvě o úhradě nákladů
spojených se
zabezpečením
pečovatelské služby
č. 32/08 ze dne 1.7.2008.
o) Zařazení opravy místní
komunikace v Přehořově
(od třech křížů
k železniční trati)
v hodnotě 292.000,-Kč
včetně DPH, do akcí roku
2011.
p) Opravu střechy čp.
360 a 361, 213.000,-Kč.
Realizace 2011.
q) Dodatek č. 5 ke
smlouvě o zajištění
komplexního odpadového
hospodářství s Becker
Bohemia s.r.o.

u) Žádost ZŠ Žihle o
převedení dotace na
úhradu odpisů za rok
2010 ve výši 342.053,-Kč
na účet školy.
v) Příspěvek na obnovu
zvonu v kostele
v Potvorově ve výši
5.000,-Kč.
11) neschvaluje:
a) Prodej pozemku –
parcelní číslo 123/1 o
výměře 1215 m2 v k.ú.
Žihle, panu Josefu
Kalousovi – IMEX, Žihle
32, 331 65 Žihle.
Navrhovaná cena za
prodej uvedeného
pozemku
je 40,-Kč za 1m2.
12) pověřuje
a) Starostu obce, aby ve
spolupráci
s Mikroregionem
Kralovicko a s dalšími
organizacemi
řešil nastalou dopravní
situaci.
b) Radu obce Žihle po
předběžném souhlasu

zastupitelstva obce
projednat před podpisem
smlouvy o zřízení
věcného břemene pro

Ecocann Solar s.r.o. Žihle
a GRE-EEN Holding
s.r.o. České Budějovice,
možnost každoročních

finančních příspěvků do
rozpočtu obce nebo naší
škole.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané, toto vydání
Žihelského zpravodaje dostáváte do rukou
v době již nového roku 2011. Myslím, že
není potřeba dělat výčet všeho, co se nám
společně podařilo udělat, případně jaké
akce nás v tomto roce a čekají. Veškeré
tyto informace nám přináší každé vydání
tohoto čtvrtletníku.
Tímto bych chtěl poděkovat tvůrcům
tohoto zpravodaje i jednotlivým
dopisovatelům. Jménem členů
zastupitelstva obce, pracovníků obecního
úřadu, všech spolupracovníků, kteří

pomáhají s vydáváním obecních novin i
jménem svým Vám přeji do nového roku
hodně zdraví, osobní pohodu, štěstí v
rodině i pracovní úspěchy.
Děkuji všem, kteří svou prací i
ostatním přičiněním pomáhají
zpříjemňovat život v naší obci.
Starosta obce
František Procházka

ZVELEBENÍ NAŠÍ OBCE
Řadu dní dopředu byla tato
akce již domluvena. V sobotu 23.
října v 8.30 hod. START. Toto
ráno SDH Přehořov společně
s místními rybáři a kamarády
uspořádalo brigádu na zvelebení
obce. Pro nás všechny bylo velké
překvapení kolik se nás sešlo.
Zatímco probíhaly
prořezávky stromoví a pálení větví,
tak malá část z nás udělala novou
střechu na rybářské chatě. Díky
pěknému počasí se celá akce
zdařila. Vše se stačilo.
Nesmím, ale zapomenout
na místní kontrarozvědku, která
dostala nelehký úkol. Měla
vymalovat místnosti v KD do nových barev. Co u koho zbylo, to se přineslo a slilo
dohromady. A jak se ukázalo, vše nakonec dobře dopadlo. Inu uvidíte sami na některé námi
pořádané akci v KD Přehořov.
Jan Janouškovec SDH Přehořov
Závěrem děkuji všem brigádníkům za účast.

NOVINKY V OČKOVÁNÍ
MUDr. Ctirad Kozderka, PLDD Kralovice
Během posledních 2 let byly Ministerstvem zdravotnictví
ČR vydány dvě novely Vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování
proti infekčním nemocem .
Dne 12.3.2009 nabyla účinnosti Vyhláška č. 65/2009 Sb.
Tato novela přinesla zásadní zlom zejména v očkovacím
kalendáři dětí a dorostu. Od data účinnosti bylo zrušeno
přeočkování proti tuberkulóze (TBC) u jedenáctiletých dětí a
bylo zrušeno i přeočkování u dvouletých dětí, u nichž nedošlo
k odpovídající reakci na ramínku po prvním očkování TBC (tzv. kalmetizaci či BCG
vakcinaci) v novorozeneckém období. Novela Vyhlášky s nabytím účinnosti od 1.11.2010
zrušila plošné očkování všech novorozenců proti TBC a zavádí nový systém.
Ten spočívá v selektivním způsobu kalmetizace. Vybráni k očkování proti TBC jsou
pouze novorozenci se zvýšeným rizikem onemocnění na základě vyhodnocení dotazníku,
který je vyplněn zákonnými zástupci dítěte a lékařem (nejčastěji neonatologem). K těmto
změnám došlo na základě konsenzu po několikaletých odborných diskuzích neonatologů,
pediatrů, vakcinologů, imunologů a pneumologů. Základními důvody zrušení plošného
očkování proti TBC je to, že vakcína nechrání dostatečně proti onemocnění TBC a naopak
sama může vyvolat závažná onemocnění vakcinačním kmenem , která mohou skončit i
úmrtím novorozence či kojence a to zejména u dětí s dosud neprojevivší se poruchou
imunity. Velmi často jsme se u očkovaných novorozenců setkávali a ještě setkáváme
s hnisáním v místě očkování. Nejsou nijak vzácné BCG lymfadenitidy (záněty mízních uzlin
vyvolané očkovací látkou), BCG osteomyelitidy (záněty kostí). Bohužel klesá i účinnost léků
používaných na léčbu těchto komplikací. Neposledním důvodem ústícím ke zrušení plošné
BCG vakcinace je i stále se snižující počet nemocných aktivní tuberkulózou a to i při vyšší
migraci populace. Ze zkušeností sousedního Rakouska a Německa, kde se již řadu let
neočkuje, vyplývá, že počet nových onemocnění v těchto zemích nestoupá. Za současné
příznivé epidemiologické situace se tedy jeví riziko komplikací po BCG vakcinaci jako vyšší
než riziko onemocnění TBC. Zřejmě až čas ukáže, zda bude tento postup trvalý či se ke
kalmetizaci zase někdy vrátíme. Očkovací kalendář není fixní dogma, je dynamický. Pokud
by tomu tak nebylo, pak bychom stále očkovali proti tyfu a paratyfu, proti pravým (černým)
neštovicím atd. Vždy je nutno zvažovat benefit očkování ať plošného či individuálního nad
výší rizik či zbytečností (např. pravé neštovice byly již globálně zcela vymýceny a proto
mohla Světová zdravotnická organizace vyhlásit v r. 1981 celosvětově zrušení tohoto
očkování).
Od začátku roku 2009 dostávají rodiče dvouletých a jedenáctiletých dětí pozvánky na
přeočkování dětí ze spádových plicních odd. Mnoho rodičů výzvu akceptovalo v domnění, že
jde o povinné očkování. S platností od 12.3.2009 se ale toto očkování dostalo do režimu tzv.
nadstandardního očkování, tedy nepovinného podobně jako je např. očkování proti klíšťové
meningoencefalitidě, žloutence typu A, meningokokovým onemocněním, planým neštovicím
apod. Výjimkou jsou občané, kteří se dostali do kontaktu s aktivně nemocným. Ti pak jsou
povinně sledováni na plicním odd. a dle vyšetření je u nich zvolen příslušný postup
(rekalmetizace, tuberkulostatika).
Zrušením plošné kalmetizace je nyní uvolněn časový prostor pro očkování kojenců
proti jiným aktuálně mnohem závažnějším chorobám. Po kalmetizaci novorozenců bylo nutno

dodržet tzv. ochranný interval, než bylo možno očkovat proti jiným chorobám. Léta již byl
pozorován stoupající počet onemocnění černým kašlem, pneumokokem, meningokokem
novorozenců a malých kojenců, někdy s fatálním koncem. U dětí neočkovaných proti TBC
v novorozeneckém období tak můžeme zahájit další očkování již od začátku 9. týdne věku a
zajistit jim tak dřívější ochranu. Z povinných očkování se jedná o očkování tzv.
hexavakcínou (InfanrixHexa), která vyvolává imunitní odpověď proti šesti infekčním
chorobám, které kojence mohou nejvíce ohrozit (tetanus, záškrt, černý kašel, dětská obrna,
infekční žloutenka B, Haemofilus influenzae B). Ještě občas v ordinaci zazní dotaz, zda
očkování touto vakcínou není moc zatěžující pro imunitní systém kojence, když obsahuje 6
chorob. Odpověď je celkem jednoduchá. V porovnání s vakcínami používanými před
zavedením InfanrixHexa dostal očkovanec více než 3 500 imunitních stimulů, hexavakcína
jich obsahuje jen 123. Jde o vysoce čištěnou vakcínu, která nezatěžuje dětský organizmus
balastními složkami. Z tohoto důvodu je možné při očkování hexavakcínou nabídnout
rodičům i další očkování. Od 1.1.2010 si mohou rodiče nechat ochránit svého kojence
narozeného po 1.8.2009 i některou konjugovanou pneumokokovou vakcínou (Prevenar,
Prevenar 13, Synflorix), která se aplikuje simultánně (v tutéž dobu) s hexavakcínou. Tyto
vakcíny jsou plně (Synflorix) či částečně (Prevenar 13) hrazeny zdravotními pojišťovnami ze
všeobecného zdravotního pojištění za splnění stanovených podmínek.
Další změnou uvedenou ve Vyhlášce 65/2009 Sb. je zavedení nové očkovací látky do
povinného očkovacího kalendáře u dětí narozených po 12.3.1999. Od 12.3.2009 tedy
přeočkováváme 10 leté děti proti tetanu, záškrtu, černému kašli a dětské obrně očkovací
látkou BoostrixPolio. Důvodem této změny je pokles hladiny ochranných protilátek dětí proti
uvedeným chorobám, zejména proti tetanu a černému kašli. Zavedením této nové očkovací
látky se tak mění i doba přeočkování proti tetanu. U starších dětí přeočkováváme proti tetanu
mezi 14. a 15. rokem věku, u dětí očkovaných v 10 letech BoostrixemPolio přeočkování v 15
letech odpadá. Přeočkování proti tetanu u nich bude provedeno již na pracovišti registrujícího
všeobecného praktického lékaře pro dospělé s intervalem 10-15 let, tedy mělo by být
provedeno nejpozději ve věku 25 let. V současné době je také na trhu nová kombinovaná
vakcína Boostrix určená k přeočkování dospělých proti tetanu, která také obsahuje složku
zvyšující ochranu i proti černému kašli a záškrtu.
Tzv. očkování „na lžičku“ proti dětské obrně bylo již zrušeno předchozí novelou
vyhlášky v r. 2006.
Novela vyhlášky se nijak nedotýká povinného očkování dětí kombinovanou očkovací
látkou proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím (Priorix). Toto očkování zahajujeme
obvykle v 15. měsíci věku dítěte. Jako variantní vakcínu lze zvolit PriorixTetra, která pokrývá
očkování proti výše uvedeným chorobám, ale navíc je rozšířena i o plané neštovice. Tato
tetravakcína ale není hrazena. Obě tyto vakcíny jsou tzv. živé, tzn., že obsahují
životaschopné, ale oslabené viry uvedených chorob. Proto se po tomto očkování můžeme
někdy setkat s příznaky odpovídajícími některé očkované chorobě. Většinou jde o přechodné
zvýšení tělesné teploty a (nebo) vyrážku. Tyto příznaky se objevují s odstupem cca 10 dnů
ode dne očkování. Při teplotách přesahujících 38 stupňů je indikováno podání antipyretik
(léky na snižování teploty, např. paracetamol či ibuprofen).
Zdá se, že vývoj nových antibiotik je již za svým horizontem. Výzkumným
laboratořím a farmaceutickým firmám z celého světa se již nedaří najít zcela nové typy
antibiotik. Vzhledem ke klesající účinnosti nyní známých a používaných antibiotik se
současná medicína ubírá směrem k prevenci řady chorob. Jednou z velmi úspěšných cest je
prevence očkováním. Očkování vlastně kopíruje přirozenou infekci „divokými“
mikroorganizmy vedoucí k tvorbě obranyschopnosti. Rozdíl je v tom, že u „divoké“ infekce
neimunní organizmus většinou onemocní s různou razancí, u některých chorob i s vysokou
úmrtností či invalidizací, zatímco očkovací látky vpravením pouze účinných antigenních

částic mikroorganizmů vyvolají jen onu požadovanou imunitní odpověď bez onemocnění
danou chorobou. Pro úplnost tedy uvádím další možná očkování, která jsou (až na výjimky
dané zákonnými normami) očkováními nadstandardními, tedy nehrazenými státem či
pojišťovnou: očkování proti meningokokům, klíšťové meningoencefalitidě, chřipce, infekční
žloutence A, lidskému papilomaviru=tzv.karcinomu děložního čípku, rotavirům, planým
neštovicím. Pro cestovatele do exotických krajin samozřejmě existují ještě další vakcíny.
Většina zdravotních pojišťoven na tato nadstandardní očkování svým klientům za splnění
určitých podmínek vyplácí příspěvek z fondu prevence nebo dokonce ve spolupráci s výrobci
podporuje očkování proti některým chorobám finančním zvýhodněním (např. akce 3. dávka
zdarma na očkování proti karcinomu děložního čípku u dívek nebo slevová akce na očkování
kojenců proti rotavirům).
MUDr. Ctirad Kozderka

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
Již tradičně se v Žihli
17. listopadu konal
lampionový průvod obcí. Za
přítomnosti žihelských
dobrovolných hasičů vyrazil
krátce po šesté hodině
průvod od vlakového
nádraží. Všemi barvami
zářící nekonečný dav dorazil
za zvuku písní Karla Kryla,
Jaroslava Hutky nebo Marty
Kubišové až na prostor před
kostelem sv.Václava.
Letošní ohňostroj byl
opravdu famózní a všem se
moc líbil. Novinkou byl v
dolní části obce prodej
lampionů a všemožných
svítících a blikajících
předmětů, které udělaly
radost nejednomu dítěti.
Text a foto Otto Huček

Plesová sezóna 2011
22.1.2011 29.1.2011 29.1.2011 19.2.2011 26.2.2011 06.3.2011 26.3.2011 -

3.odpolední dýchánek pro seniory – požární zbrojnice v Žihli
14:00 hod. dětský maškarní ples – ND Žihle
20:00 hod. ples TJ Slavoj – ND Žihle
ples SDH Žihle – ND Žihle
masopustní rej v požární zbrojnici v Žihli
MDŽ – požární zbrojnice v Žihli
ples OÚ Žihle – ND Žihle

Na všechny plesy jste srdečně zváni

SOBOTNÍ DÝCHÁNEK
Když v březnu
2010 uspořádala
obec Žihle pro své
obyvatelky taneční
odpoledne u
příležitosti oslav
MDŽ, začaly se
ozývat hlasy od
přítomných dam, že
by se takhle rády
scházely vícekrát
než jen jednou
ročně. Jejich přání
bylo vyslyšeno a
tak se první sobotní
dýchánek
uskutečnil v
hasičské zbrojnici
20. listopadu 2010.
Víno opět teklo proudem, podávala se ale také káva a něco malého na zub. Obecní úřad bude
pořádat takové akce každý měsíc a to opět až do března 2011, kdy vše vyvrcholí právě při
oslavách MDŽ. Další setkání proběhne v neděli 19. prosince 2010 od 14:00 a dojde i na
ochutnávky vánočního cukroví s pravou vánoční atmosférou.
Text Jiří Bláha, foto Otto Huček

VÁNOČNÍ STROM
Letos již od 26. listopadu
zdobí Žihli vánoční stromeček před
základní školou. O jeho rozsvícení
se postaral Mikuláš s Andělem za
pomoci dětí školkou i školou
povinných. Na tradiční akci před
budovou školy se v páteční
podvečer sešly desítky lidí. Program
byl opět našlapaný - vystoupení MŠ
Žihle, DDM Radovánek i školáků.
Nejúspěšnější vystoupení si
překvapivě připravila devátá třída,
která s písní od skupiny Nightwork
sklidila obrovský aplaus. Uvidíme, s
čím překvapí příští rok další
deváťáci.
Text a foto Otto Huček

VÁNOČNÍ KONCERT

V pořadí již třetí koncert si pro žihelské publikum připravil Žihelský pěvecký smíšený
sbor. Tentokrát šlo o koncert vánoční - na první adventní neděli. Program složený ze dvou
částí přilákal do kostela sv.Václava na 200 diváků. Přes hodinu trvající koncert vyvrcholil
zapálením svící v celém kostele a až dojemnou vánoční atmosférou. Pokud někdo nestihl
navštívit koncert v žihelském kostele, mohl pak zavítat na další dva vánoční koncerty sboru:
v neděli 12. prosince v 17:30 vystoupil celý sbor v kostele v Lubenci v sobotu 18.prosince od
16:00 v kostele v Hodyni u Kralovic.
Text a foto Otto Huček

SOBOTNÍ MRAZIVÁ NAHÁŇKA
Podzimní období je ve znamení naháněk pro všechny myslivce. V sobotu 4. prosince
tomu nebylo jinak ani pro nás myslivce ze Žihle.
Slunné, ale mrazivé počasí uvítalo pozvané kamarády na návsi v Hluboké. Při nástupu
nás myslivecký hospodář seznámil s bezpečností střelby a pověděl, co a kde se bude lovit.
Prostě seznámení s průběhem celého dne.
První a v tomto počasí dosti obtížnou leč jsme uspořádali v hlubocké jámě. Zde se
díky práci honců se psy povedlo slovit telko a dva kusy černé. Po této leči byl v plánu přejezd

na parkoviště nad Žihlí, kde byla svačina. Po menší přestávce byla v plánu druhá leč na
obecné. Zde se podařilo slovit čtyři kusy siky.
Den se chýlil ke konci a na řadě byl výřad a předání zálomků úspěšným střelcům. Po
ukončení bylo v místním
pohostinství připraveno
občerstvení a menší zábava.
Na závěr bych řekl,
že se tato sobota vydařila.
S pozdravem myslivosti
Zdar
Jan Janouškovec MS Žihle
o.s.

POSLEDNÍ SLET
V sobotu 4. prosince
2010 se konal
poslední slet
důchodců na sále
v Přehořově. Účast
díky sněhu a zimě
byla o něco slabší,
ale přesto se sešlo
něco kolem dvaceti
seniorů. Díky tomu,
že byl slet poslední
v tomto roce,
uspořádalo pro ně
sdružení žen
z okolních obcí
menší kulturní
taneční vložku.
Mám jménem
seniorů poděkovat
Sboru dobrovolných hasičů v Přehořově, že se stará o jejich vyžití. DĚKUJI. Další slety
budou zahájeny opět v dubnu 2011.
Za SDH Přehořov Jan Janouškovec

Obecní úřad Žihle pořádal 19. prosince 2010 od 14 hodin v hasičské zbrojnici druhé
posezení s českou písničkou, se svařákem a ochutnávkou vánočního cukroví. K poslechu i
k tanci hrál opět výborně Jiří Bláha.
Foto Otto Huček
Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov
Místo poskytovaného vzdělávání Žihle 65, 331 65; www.radovanek.cz,
zihle@radovanek.cz

PŘEHLED AKTIVIT NA LEDEN AŽ BŘEZEN 2011
10. 1. – Zahájení činnosti všech zájmových útvarů v roce 2011
15. 1. – Zumba párty s Věrkou – akce pro veřejnost od 16.00
do 17.00 hodin v klubovně DDM
21. 1. – Kreativní večer– pletení z pedigu – akce pro ženy
od 19.00 hodin
22. 1. – Taneční seminář s Dominikou – akce pro veřejnost od 14.00
do 17.00 hodin v DDM – čeká nás flitr dance a zumba
29. 1. – Maškarní bál – akce pro veřejnost od 14.00 hodin
v Národním domě v Žihli
4. 2. – Pololetní prázdniny v Radovánku – bruslení v Plzni –
akce pro děti od 8.00 do 15.00
4. 2. – Pololetní prázdniny v Radovánku – turnaj ve stolním tenisu –
akce pro školní děti od 9.00 do 14.00 hodin
5. 2. - Zumba párty s Věrkou – akce pro veřejnost od 16.00

do 18.00 hodin v klubovně DDM – čeká nás bosu a zumba
11. 2. – Kreativní večer – pletení z pedigu – akce pro ženy
od 19.00 hodin
12. 2. - Taneční seminář s Terezkou – akce pro veřejnost
od 14.00 hodin v klubovně DDM – čeká nás latina a zumba
14. 2. – 18. 2. – Jarní prázdniny – Merkur na návštěvě v Radovánku –
akce pro školní děti každý den od 9.00 do 15.00 hodin
25. 2. – Kreativní večer – panáček z květníku – akce pro ženy
od 19.00 hodin
3. 3. – Dárek mamince – gelová svíčka – akce pro děti od 16.00 hodin
5. 3. - Taneční seminář s Dominikou – akce pro veřejnost od 14.00
do 17.00 hodin v klubovně DDM – čeká nás salsa a zumba
11. 3. – Kreativní večer– pletení z pedigu – akce pro ženy
od 19.00 hodin
12. 3. – Keramické tvoření – akce pro veřejnost od 9.00 do 12.00 hodin
12. 2. - Zumba párty s Věrkou – akce pro veřejnost od 16.00
do 18.00 hodin v klubovně DDM – čeká nás bosu a zumba
25. 3. – Kreativní večer – batika triček a tašek – akce pro ženy
od 19.00 hodin
Bližší informace můžete získat ve vývěskách, na webových stránkách Radovánku
nebo v DDM Žihle.

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ VÝROČÍ
Oldřich Procházka
Kristina Plosová
Marie Procházková
Dobroslav Stráník
Anna Zemanová
Marie Zoernerová

Božena Bárcziová
Květa Hajžmanová
Anežka Janovská
Blanka Pavlíčková
František Pešek
Zdeněk Pešík
Blahopřejeme

Názor
Názor občanů
občanů na
na změnu
změnu jízdních
jízdních řádů
řádů platnou
platnou
od
12.12.2010
do
31.12.2010
od 12.12.2010 - ANKETA OÚ ŽIHLE

19%

21%

19%
41%

Je to změna k lepšímu,
vyhovuje mi to
Nic podstatného se
nezměnilo, vyjde to asi
nastejno
Je to změna k horšímu,
mělo by se s tím něco
udělat
Nezajímá mne to,
nejezdím vlakem ani
autobusem

PAMÁTKY V NAŠÍ OBCI
Kolik turistů zavítá od jara do podzimu do naší obce a do jejího okolí. Občas se
zastaví na obecním úřadě a vyptávají se na místní památky. Kostel sv. Václava a kostel sv.
Filipa a Jakuba jsou známé. Ale ty ostatní možná ani mnozí z nás neznají, nebo chodí okolo
nich a ani je již nevnímají a přitom kolik jich v Žihli, Kalci, Novém Dvoře, Přehořově,
Odlezlích a v Hluboké je.

U silnice směrem na Rabštejn nad Střelou stojí
SOCHA SV. PEREGRÝNA

Naproti Masarykově základní
škole SOCHA SVĚTCE
SV. JUDY TADEÁŠE

Západně za Žihlí, pod lomem, také směrem
na Rabštejn, KAPLE NA
ŠIHBENIČNÍM VRCHU

.
V bývalém parčíku naproti Obecnímu úřadu v Žihli
SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

U hřitovního kostela SOCHA SV. JAKUBA a

Před domem pana Janského křížový kámen, který
ukazoval obchodní cestu z Rabštejna nad Střelou
směrem do Prahy.

Dále směrem na Pastuchovice
je SOCHA SV. JILJÍ

SOCHA SV. JUDY TADEÁŠE

Zapomenutý křížový kámen, leží u
pole směrem na Pastuchovice.
Mohl by nám vyprávět
příběh z doby, kdy do Čech vtrhla
švédská vojska. V březnu 1645 zde
došlo k popravě německého vojáka
Hanse Volfa.

Kříž u rozcestí stojí mezi silnicemi na Potvorov a
na Podbořánky.
Text a foto Dana a Jiří Procházkovi

