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 Informace

z obce 

V ážení občané,
zdravím všechny vás v novém roce, roce 2020.
V první části se budu věnovat akcím letošního
roku. Největší jistě bude, vlastně již je, veřejný
vodovod pro Kadešice. Zde bylo 10.1. předáno
staveniště dodavateli, který by požádán i co
možná nejrychlejší termín (samozřejmě při
dodržení kvality) provedení stavby z důvodů
nedostatku vody v této obci. U vodovodů ještě
bude zpracována studie optimalizace zásobování

všech vodovodů i pro případy ztráty zdroje,
poruchy apod. Budeme pokračovat v opravě
komunikací, zde ještě musíme zvážit pořadí z
důvodu pohybu těžké lesní techniky, následkem
kůrovcové kalamity. Letos se již snad povede
najít shodu na novém domě v obci Rozsedly a
dotáhnout vše až do stádia stavebního povolení.
Budeme se věnovat i investicím do pohybu.
Rekonstrukce tělocvičny Žihobce, koupališť.
Dále se musíme připravit i výměnu zdroje tepla
v zámku Žihobce, který zásobuje celý komplex
budov.
Za samozřejmé již považuji údržbu zeleně,
pořádek ve všech částech obce, třídění odpadů a
kroky, které vedou ke snižování dále
nevyužitelných odpadů.
Za druhé se budu věnovat věcem, které je
potřeba zlepšit nebo minimálně se nad nimi
zamyslet. Začnu pořádkem okolo míst na
separovaný odpad, kde se nedaří udržet pořádek.
Ne, že bychom byli nějakou výjimkou, ale
nemusíme si přidělávat práci.
Pořádek na komunikacích. Budu jmenovat zatím
dvě. Žihobce přes Bešetín až na komunikaci na
Žichovice a komunikace Kadešice směr
Podhrází. Po těchto, ale někdy i dalších, nelze v
zásadě v žádnou roční dobu projet bez zašpinění.
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A zde si řekněme úplnou pravdu je to způsobeno
kázní místních zemědělců, za kterými jde určitě
95% nečistot.
Dále se chci zmínit o používání zábavné
pyrotechniky. Berme ohled na své široké okolí a
berme v potaz i čas kdy se chceme bavit. Platí i
v této oblasti některé zákony, které je potřeba
dodržovat.
Na závěr se zmíním o vandalovi (vandalech),
kteří na Silvestra doslova rozkopali informační
tabuli na vyhlídce a poškodili majetek i jiných
subjektů. Co si o takovém občanovi myslet, co si
myslet o jeho vztahu k práci a času těch, kteří jí
tomu věnovali. Asi nic dobrého, člověk mdlého
rozumu. Obec tento případ předala na Policii
ČR.
Mějte se krásně, ať se vám vše daří
Chalupka Pavel, starosta obce

 Ze

školy a školky

Blížil se konec října a všechny děti se
těšily na vytouženou noc ve škole. Konečně
nastal pátek 25. října a my jsme se sešli ve
sportovním areálu v Žihobcích na společném
opékání vuřtů. Nálada byla báječná, vedle vuřtů
jsme opékali také jablka a vše, co se opéct dalo.
Počasí nám přálo, tak se děti vyřádily i na
tamním hřišti. Poté následovala cesta do školy a
my jsme se proměnili v knižní detektivy. Celou
akcí nás provázela čarodějka Knihodějka. Spolu
jsme pátrali po tajemství knížek a plnili při tom
mnoho zajímavých úkolů. Po báječné snídani od
maminek jsme se rozjeli domů.
K 30. výročí Sametové revoluce z roku
1989 jsme si připravili projektový den. Povídali
jsme si o tehdejších událostech a významných
lidech. K 1. listopadu jsme už měli myšlenky na
svátek Halloween a dýňování. Společně s rodiči
jsme do vydlabaných dýní naaranžovali
podzimní suché dekorace. V maskách jsme se
poté vydali koledovat po obci. Všude, i u pana
starosty, na nás byli moc milí a za říkanku nás
obdarovali. Hned 6. listopadu jsme podzimní
dekorace využili při instalaci výstavy
žákovských prací v Muzeu Lamberská stezka
v Žihobcích. Vernisáž zahájili naši nejmenší žáci

1. a 2. ročníku svým vystoupením.

Dnem otevřených dveří 20. listopadu
jsme vítali všechny zájemce o shlédnutí školy a
vlastní výuky. Pod vedením zkušené lektorky
z ČŠI jsme 22. listopadu přivítali naše kolegyně
ze základních škol ze Žichovic a Dlouhé Vsi při
společném školení čtenářské, přírodovědné a
matematické gramotnosti.
V rámci projektu Planeta Země 3000
jsme 26. listopadu zhlédli zajímavý dokument o
Kolumbii v sušickém kině. Přiblížil se 5.
prosinec a děti netrpělivě očekávaly řinčení
řetězů na chodbě a povyk čerta. Mikuláš byl
shovívavý a za přimluvení anděla děti štědře
obdaroval. Čerta jsme si předešli spoluprací
s Muzeem Lamberská stezka, kde jsme se
spolupodíleli na výstavě „V pekle“ s našimi
čertíky.
A zpět do přírody. 12. prosince k nám
zavítal vlk, přesněji řečeno jeho nebližší
příbuzný československý ovčák. Největším
zážitkem byla samozřejmě možnost si jej
pohladit.

3

Žihobecké listy, č. 1/2020

V prosinci jsme se zapojili do projektu
„Podnikavá škola“ pod Scholou Empiricou.
V rámci tohoto projektu přibližujeme dětem svět
drobných podnikatelů, jejich příběhy, motivace,
rozhodnutí a odhodlání jít touto cestou. „Učíme
se tak podnikavosti“ a v rámci tohoto projektu si
také zveme do školy představitele různých
profesí, které se děti snaží uhodnout. Společně
pak diskutujeme, co příslušná práce obnáší.
Jako každoročně jsme i letos připravili
vánoční vystoupení pro širokou veřejnost 19.
prosince. Poslední předvánoční den 20. prosince
patřil tradičně vánoční besídce ve škole.
S radostí jsme pozorovali rozzářené oči dětí,
když vstupovali do stromečkem a světýlky
ozářené třídy. Všichni jsme se posadili ke
společnému stolu a nedočkavě očekávali
rozdávání dárků. Spolu se všemi zaměstnanci
školy a s hosty paní Lysáčkovou a panem
starostou Ing. Chalupkou jsme si slavnostně
připili a popřáli krásné Vánoce. Po sladkém
občerstvení jsme si připomněli vánoční zvyky a
tradice a konečně rozbalili dárky.

Nechyběly ani dárky do družiny, z čehož měly
děti velkou radost. Ve vánoční náladě a s přáním
šťastného nového roku jsme se rozešli na
prázdniny. Čtrnáct dní uteklo a my jsme se opět
pustili do práce. Hned druhý týden, 15. ledna,
nás čekalo velmi pěkné divadelní představení
„Dášeňka, čili život štěněte“. A tak jsme hravě
vykročili do období pololetních písemných prací
a pololetního vysvědčení. Všem našim žáčkům
přejeme úspěšné zakončení prvního pololetí
školního roku 2019/2020.
-Mgr. ŠvajcrováZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY

„Jak na Nový rok, tak po celý rok.“
Tak praví česká lidová moudrost. A i my
ve školce jsme se snažili ten Nový rok zahájit
příjemně, tvořivě s českou tříkrálovou tradicí,
zkrátka začátek byl plný vyprávění a zážitků z
Vánoc, ze silvestrovských a novoročních oslav.
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Nyní trochu vzpomínek. Ve školce jsme
adventní čas zahájili společně s maminkami a
tatínky už tradiční Mikulášskou besídkou. A aby
čertů nebylo málo, zašli jsme se na ně podívat i
do místního muzea.

rok starají a předali jim malý dáreček.
„Každý svůj sen tiše sní,
já jsem skřítek vánoční.
Vaše přání ty já znám,
a s hvězdičkou Vám je posílám.“

Se zapálením druhé adventní svíce jsme se
všichni v tomto kouzelném vánočním čase
proměnili na vánoční skřítky a čas do Vánoc
nám uběhl ani nevíme jak. Společně jsme si
hráli, tvořili, zpívali a tančili. A jak jsme moc
šikovní skřítci, to jsme ukázali na vánočním
vystoupení pro veřejnost v místním divadle.
Společně s dětmi přejeme, ať se v Novém roce
každému jeho přání splní, také trochu toho štěstí
a hlavně hodně zdraví.
-Eva Čapková-

Z

Bílenic 

Milí čtenáři,
chtěla bych Vás seznámit s děním v Bílenicích
ke konci roku 2019.
Dne 2.11.2019 byla svolána brigáda na hrabání
listí na návsi a sešel se nás pěkný počet. Veliké
díky všem, kteří se zúčastnili.

Za naši snahu a úsilí nás přišel do školky
odměnit dárečky Ježíšek. Také my jsme společně
popřáli hezké Vánoce všem, co se o nás po celý
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V sobotu 22.11.2019 od 15:00 v místnosti
obecního domu se konalo další předvánoční
posezení spojené s tvorbou pro děti a
rozsvícením vánočního stromu na návsi
v Bílenicích. Finanční náklady na tuto akci byly
hrazeny z grantu Obce Žihobce a z příspěvku
SDH Bílenice, za což děkujeme. Na tvořivou
dílničku se sešlo kolem 20 dětí s rodiči i
prarodiči, zúčastnil se i pan starosta Ing. Pavel
Chalupka a zastupitel obce Bílenice pan Jaroslav
Jiřík. Každé z přítomných dětí si mohlo vytvořit
krásný svícen a odnést si ho domů na vánoční
stůl. Dětem bylo podáváno občerstvení a poslech
koled navodil vánoční atmosféru.

Po letech se obnovila tradice Mikulášské
besídky a 7.12.2019 jsme se opět sešli
v místnosti obecního domu, ve velmi hojném
počtu, a užili si příjemné odpoledne. Dorazil
Mikuláš, čerti a anděl. Všechny děti po
vyslechnutí svých hříchů přednesly básničky a
dostaly sladké odměny. Další zpestření
mikulášského
podvečera
bylo
zdobení
perníkových čertů, které si každý mohl sám
ozdobit a odnést domů. Díky Daně Šatrové za
jejich upečení a nápad. Za ostatní občerstvení
děkujeme všem, kdo něco donesl.

Poté se všichni shromáždili před hasičárnou a
společně šli průvodem s lampionky na náves,
kde byl rozsvícen vánoční stromeček a
zazpívány koledy, při kterých doprovázel na
kytaru Ing. Petr Kononov.
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nadále pokračovat.
Dále bychom chtěli
poděkovat všem zúčastněným a obci Žihobce za
podporu.

Poslední den v roce 31.12.2019 jsme se setkali
také v hasičárně, kde jsme se zasmáli, děti
zatančily, dospělí popovídali a hlavně všichni
společně přivítali rok 2020.

Přejeme všem, aby nový rok 2020 přinesl hlavně
mnoho štěstí, zdraví a pohodu.
Za SDH Bílenice
Michala Hodánková

 Z Rozsedel 
DEN STROMU V ROZSEDLÍCH
V neděli 20. října 2019 jsme se sešli v sadu za
Hůrkou, abychom zde vysázeli ovocné stromky.
Účast byla hojná a bylo hezké vidět, jak
zkušenější občané pomáhali dětem. Spolupráce
byla opravdu důležitá. Odměnou nám byly nejen
buřty, ale hlavně radost ze stromků.
Moc děkujeme Veronice Lennerové, Tomášovi
Kuchárikovi a jeho mamince. Byla to skvělá
zkušenost a doufáme, že v této akci budeme

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
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I letos jsme se na Svatého Martina vydali s
lampiony po vesnici. Sešly se děti z Rozsedel i z
okolních vesnic. Bohužel jsme se Martina na
bílém koni nedočkali, tak snad se dočkáme letos.
Moc děkujeme všem zúčastněným. Byla to opět
krásná akce.
PŘEDNÁŠKA O HISTORII ROZSEDEL
Již po několikáté si pro nás Eva Dušková
připravila přednášku o naší vesnici. Tentokrát
jsme se dotkli tématu po válce. Všem se to velmi
líbilo. Nejen, že jsme všichni vyprávění
sledovali se zájmem, ale někteří se poznali na
fotkách či přidali svojí historku. Doufám, že se i
v letošním roce s nějakou přednáškou setkáme.
Moc Ti za to Evčo děkujeme!!!

ADVENTNÍ SETKÁNÍ NA HŮRCE
V sobotu 30. listopadu 2019 jsme se sešli na
Hůrce, abychom nasáli první vánoční atmosféru.
Vůně svařáku a klobás se šířila okolím. Od
17.00 jsme se přesunuli do kapličky, kde jsme si
za doprovodu rodiny Pospíšilů zazpívali koledy,
poté jsme rozsvítili stromeček a kapličku.
Všem moc děkuji za přípravy, rodině Pospíšilů
za hudební doprovod, rodině Polanků za
přípravu kapličky, stromečku a betlému. I letos
jsme slýchávali ze všech stran samou chválu a to
nás vždy moc potěší.
Chtěli bychom za celoroční podporu poděkovat
obci Žihobce. Moc si toho vážíme!!!
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MASOPUST
Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás jménem SDH Rozsedly pozvala
na MASOPUSTNÍ PRŮVOD KADEŠICEROZSEDLY, který se letos bude konat v
netradiční dobu a to v sobotu 15. ÚNORA
2020.
Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na
Vás!

rozdávaly perníčky, které si samy předtím
nazdobily. Kdo chtěl, mohl si zapálit první
vánoční prskavky. Akci již poněkolikáté
připravilo SDH spolu s infocentrem a
divadelním spolkem.

-M. Štampachová-

 SDH

Žihobce 

S novým rokem 2020
Poslední organizovanou akcí ještě v loňském
roce bylo již tradiční rozsvícení vánočního
stromku.

V sobotu 30. listopadu se tak na žihobecké návsi
opět rozezněl zpěv těch nejznámějších koled.
K příjemnému večeru se zajistilo občerstvení
v podobě grilovaných klobásek a tradičního
„svařáčku“. Děti, jak už se stalo zvykem,

V prosinci žihobečtí hasiči dostali i vánoční
dárek
v podobě
nového
devítimístného
dopravního automobilu Ford Transit s přívěsným
vozíkem. Snadněji se tak budeme dopravovat na
soutěže a další hasičské akce.
Mladí hasiči si na závěr roku při pravidelných
schůzkách už jen zasportovali v tělocvičně.
S úsměvem se poté rozutekli na vánoční
prázdniny.
A teď už k letošní činnosti. V sobotu 11. ledna
se uskutečnila valná hromada sboru. Děkujeme
za poskytnutí prostor v infocentru v Žihobcích.
Letošní rok je rokem volebním, takže na období
pěti let byl přítomnými zvolen nový
sedmičlenný výbor v čele se starostou Josefem
Chalupkou. Volby budou postupně probíhat na
všech úrovních, i naše SDH nominovala některé
naše členy pro volby do okresních rad. Jako
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delegáti na okresní konferenci 14. března nás
budou zastupovat členové výboru Josef
Chalupka a Anna Šatrová.
Poněvadž byl na valné hromadě nastíněn plán
akcí SDH, můžeme Vás již na některé pozvat.
Jako první na masopustní průvod obcí 22.
února. Sraz zájemců, kteří podpoří lidovou
tradici, bude v klubovně, hudební doprovod je
zajištěný.
Pro širokou veřejnost se bude organizovat
stavění májky a pálení čarodějnic, křest nového
dopravního automobilu, pátý ročník Dne s hasiči
a další akce, o nichž budete včas informováni.
Pro děti se opět připravuje víkend v hasičárně
s výletem do přírody a společenskými hrami.
V lednu se rozeběhly tréninky a schůzky,
proběhne zimní setkání MH v Sušici, v průběhu
jara pak závěrečné kolo Hry Plamen a první
hasičské soutěže. Od června pak soutěže
v požárním sportu.
Bude toho opravdu hodně a rádi Vás – dospělé i
děti - na akcích přivítáme. Vycházíme ze
zkušeností a připravujeme novinky. Těšíme se
na Vás.
Nejnovější zprávy vždy najdete na stránkách
Žihobeckých listů nebo na našich webových
stránkách www.sdhzihobce.cz.
Spokojený a úspěšný nový rok 2020.
-L. Chalupková-

- TJ Žihobce 
V sobotu 16. listopadu 2019 se v krásném
prostředí zámeckého parku v Žihobcích
uskutečnil další ročník oblíbené a tradičně hojně
navštěvované akce Pohádkový les 2019.

Nádherné prostředí, slavnostní atmosféra
blížícího se Adventu, přívětivé počasí a nadšení
pořadatelů napomohlo k tomu, že akce se opět
vydařila a potvrdilo se, že svým rozsahem a
zájmem návštěvníků patří mezi stěžejní akce
kulturní a společenské scény v Žihobcích.
Popularita akce již dávno překročila hranice
samotné obce Žihobce a množství návštěvníků
potvrzuje, že zájem je nejen z blízkého, ale i
mnohem vzdálenějšího okolí. Návštěvnost
letošního ročníku se opět pohybovala kolem 300
osob, z toho na 150 dětí.

Na 10 stanovištích čekalo na děti množství
známých a oblíbených pohádkových postaviček,
kde děti plnily různé úkoly. Již u vchodu na děti
čekaly drobné dárky, stejně jako na jednotlivých
stanovištích. Nechybělo ani stylové pohoštění v
podobě pohádkových koláčů a horkého čaje.
Celá akce by nebyla možná bez dnes již tradiční
aktivní účasti ochotnických divadelníků z
Divadla z Pošumaví Podmokly, kteří se s
bravurou ujali rolí pohádkových postaviček.
Poděkování patří rovněž všem ostatním členům
a příznivcům našeho spolku, kteří se do akce
zapojili, stejně tak různým sponzorům akce a
zvláště Obci Žihobce, která přispěla na akci ze
svého grantového programu. Již nyní se těšíme
na další ročník …
FOTBAL
Zahájení jarní sezóny se blíží, začínáme
11.4.2020!
Po loňské neúspěšné sezóně, kdy jsme po
dlouhých 13 letech sestoupili do nejnižší
fotbalové soutěže, tedy „pralesní ligy“, jsme
celkem s obavami očekávali, jak se nám v nové
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soutěži povede. Naštěstí zůstal kádr týmu
pohromadě a přízeň nám zachovali i naši věrní
fanoušci a podporovatelé.
Podzimní sezóna pro nás dopadla nad očekávání.
Celkem suverénně a s přehledem jsme si se
soupeři ve skupině C IV. třídy poradili a
v soutěži jsme jednoznačně dominovali.
Zaslouženě jsme v 8 zápasech bez jediné
porážky a se ztrátou pouhých 2 bodů za remízy
obsadili 1. místo s 22 body a skórem 22:6.
Společně s týmem TJ Start Hory Matky Boží,
který obsadil 2. místo tabulky s 18 body a
skórem 21:14, jsme postoupili do jarní části
soutěže do skupiny o 1.-6. místo, kde se týmy
utkají o dvě postupová místa do vyšší soutěže.
Do této skupiny se kvalifikovaly týmy, které již
známe z minulých let. Vzhledem k tomu, jak si
tyto týmy vedly v podzimní části, je
jednoznačným favoritem mužstvo TJ Měcholupy
B, které suverénně ovládlo skupinu A IV. třídy
bez ztráty bodu a skórem 73:5(!).
Pokud nebudeme alibističtí, musíme jasně
konstatovat, že vzhledem k našim výsledkům
v podzimní části jsme společně s týmem TJ
Měcholupy B dalšími vážnými favority na
postup. Ostatní postupující týmy svými
bodovými zisky i skórem za těmito týmy
poměrně výrazně zaostávaly. Na druhou stranu
stále platí omílané fotbalové pravidlo, že „fotbal
nemá logiku“ a konečné výsledky mohou být
úplně jiné než papírové předpoklady. Navíc roli
hraje i stabilita a případné posílení kádrů, či
zájem o postup.
Rozlosování jarní části soutěže IV. třídy – skupiny o 1.-6.
místo
TJ Sokol Kvasetice
2.koloNeděle19.04.202017:00TJ Měcholupy B -TJ Žihobce
3.koloSobota25.04.202017:00TJ Žihobce
-TJ Milčice
TJ Hory Matky
4.koloSobota02.05.202017:00TJ Žihobce
Boží
TJ Sokol Vrha5.koloNeděle10.05.202017:00
-TJ Žihobce
več B
1.koloSobota11.04.202016:30TJ Žihobce

Více informací naleznete
www.tjzihobce.eu.

Současně si dovolujeme pozvat všechny
příznivce koupání v chladných vodách na již 12.
ročník OTUŽILECKÉHO PLAVÁNÍ
ve
sportovním areálu TJ Žihobce. Ten se letos
uskuteční v sobotu 4.4.2020 od 14.00. Zváni
jsou nejen milovníci otužování, na které čeká
občerstvení zdarma a malé odměny, ale i
podporovatelé a fanoušci.

převzato z webových stránek TJ Žihobce
Veronika Kočí

Z

farnosti

V chrámu Proměnění Páně v Žihobcích proběhl
na 1. svátek vánoční – Boží hod – 25.12. o
10,15. dopoledne tradiční koncert, ve kterém
vystoupila dvě pěvecká a hudební tělesa:
-žáci Základní školy Žihobec – vedla ředitelka
školy paní Jindřiška Švajcrová v počtu 16 dětí
-žáci sušických škol ze Žihobec, Sušice a okolí –
vedla učitelka paní Martina Svatková v počtu
49 účinkujících.

-

na

stránkách

Přednesený repertoár byl přítomnými kvitován
častým potleskem, diváci byli vtaženi do
vánoční atmosféry přednesu skladeb oběma
soubory a prožívali s nimi intenzivně slavnostní
náladu.
Tento koncert má pravidelnou posluchačskou
obec, která jej hojně navštěvuje /letos rekordních
216 posluchačů/.
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Děkujeme ještě jednou rodičům členů obou
souborů za zázemí pro vystoupení, za píli a
obětavost v nácviku oběma vedoucím souborů a
všem přítomným vystupujícím za nádherný
zážitek uprostřed vánočních svátků.
Pro jarní období plánujeme koncert v době před
Velikonoci a konkrétní informace budou
s dostatečným předstihem zveřejněny.
-Petr Koutský-

 Lamberská

-Karel Baumruk-

stezka 

V závěru
listopadu
spolek
dokladoval
financování provedení a realizace naučné stezky
„Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem“,
která se nachází v katastru obce Soběšice,
poskytovateli dotace SZIF České Budějovice.
Celá komplexní kontrola proběhla bez závad a
plánovaná dotace bude spolku uhrazena.
Pro rok 2020 je připravována realizace 2
naučných stezek v katastru obce Bukovník. Celý
rozsah činnosti spolku bude představen členům
spolku na valné hromadě 18.2.2020.
Spolek Lamberská stezka pořádal v sobotu 7.
prosince 2019 zájezd na předvánoční trhy do
Würzburgu a Rothenburgu spojený s prohlídkou
obou historických bavorských měst.
Zájezd byl početně navštíven a přítomným
účastníkům se líbil.
Pro letošní rok jsme opět připravili ve spolupráci
s infocentrem dva výlety:
V sobotu
20.6.2020
se
vydáme
do
Regensburgu a národního parku Altmühltal,
kde navštíme památník Befreiungshalle a
z Kelheimu se vydáme lodí nádhernou soutěskou
Donaudurchbruch.
Přihlášky
na
zájezd
přijímáme
v infocentru
v Žihobcích
do
14.6.2020.
Vánoční výlet se letos uskuteční neobvykle až
třetí adventní víkend, tedy v sobotu 12.12.2020
s ohledem na to, že druhý adventní víkend je
mikulášská nadílka. Kam vyrazíme, o tom vás
budeme opět včas informovat a všechny
příznivce cestování na naše výlety srdečně
zveme.

Z

muzea a Infocentra

V loňském roce jste si mohli v našem
muzeu prohlédnout mnoho zajímavých výstav
v širokém spektru tak, aby si každý návštěvník
přišel na své a možná i proto můžeme po sečtení
celkové roční návštěvnosti říci, že to byla zatím
nejúspěšnější sezóna za existenci této instituce
ať už počtem návštěvníků, či příjmy
z návštěvnosti a doplňkového prodeje. Výroční
zprávu za rok 2019 si můžete přečíst na našich
webových
stránkách
v sekci
Informační
centrum.
Za velký úspěch také považujeme možnost, které
se naší obci dostalo spolu s dalšími obcemi
spolku Lamberská stezka a zúčastnili jsme se
zatím dvou velkých mezinárodních veletrhů
cestovního ruchu jakožto vystavovatelé pod
záštitou Plzeňského kraje.
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Náš region v rámci Sušicka jsme tak mohli
představit začátkem ledna na veletrhu
Regiontour v Brně či na ITF Slovakiatour
v Bratislavě. V únoru nás pak čeká ještě
prezentace na domácím největším veletrhu
Holiday World v Praze.
Kromě marketingových aktivit, realizace
výstav se snažíme zajišťovat i další kulturní
akce, ať už koncerty, tvoření, besedy apod.,
mnohdy ve skvělé spolupráci s místními spolky.
Letos nás krom mnoha nových výstav čekají ať
už akce tradiční, tak některé nové.
V nejbližší době si vás dovolujeme pozvat na
následující:
čtvrtek 13.2.2020 od 17.00 beseda se Zdeňkem
Vackem: ZEMĚ PŮLNOČNÍHO SLUNCE.
O putování po odlehlých oblastech Norska,
Švédska a Finska až k ruským hranicím.
úterý 18.2.2020 od 17.30 Slavnostní odhalení
originálu obrazu kněžny Kateřiny von
Lamberg.
čtvrtek 12.3.2020 od 18.00 beseda s Petrou
Maříkovou: KUBA VČERA A DNES.
Současně připravujeme také tradiční velikonoční
tvoření, čeká nás zahájení krásné výstavy o orchidejích s besedou Aničky Kratochvílové a další. O všech akcích vás informujeme prostřednictvím našich webových stránek www.zihobce.eu,
na facebooku a na vývěskách v obci.
Děkujeme za vaši přízeň a vždy vás rádi uvítáme
u nás v muzeu.
-vk-
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