zeleně v těchto obcích, ploch pro různé aktivy.
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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané,
v dnešním příspěvku budu trochu hodnotit,
trochu o plánech, děkovat a přát.
Začnu hodnocením toho, co se nám povedlo.
Nám, jako Obci a občanům, kteří v těchto obcích
žijí. Daří se nám nezvyšovat náklady občanů na
provoz služeb, které jsou Obcí provozovány.
Cena za systém sběru a likvidaci odpadů zůstává
na příští rok stejná, rovněž zůstává stejná cena i
vodného pro občany obcí. Cena stočného v části
Žihobce bude navýšena o cca 5%.
Daří se nám držet velmi pěkný vzhled obcí,

Údržba místních a účelových komunikací jak v
zimním tak i v letním období je na velmi dobré
úrovni. Probíhá údržba historických cest, kde
jsou vyřezávány náletové dřeviny a cesty
upraveny na možné použití. Hlavní práce
probíhají v obci Kadešice , Rozsedly a Šimanov.
Z místních komunikací byla opravena část
komunikace pod zámkem v Žihobcích, kde se
finančně podílel Plzeňský kraj.
Podařil se nám udělat první krok ve „sporu“ o
vodovod Rozsedly – Dražovice.
K plánům. V příštím roce chceme zahájit stavbu
vodovodu pro obec Kadešice. U všech
provozovaných vodovodů bude postupně
zaváděn
monitoring
sítě,
tj.
zjištění
nenormálních stavů.
Budeme pokračovat v opravě komunikací jak
místních tak účelových.
Hledáme možnost zlepšení na úseku odpadů.
Určitě bude tzv. velkoobjemový sběr probíhat
jiným způsobem. Od ledna bude zkušebně
zaveden tříděný sběr tzv. u dveří v obci Šimanov.
V obci Rozsedly snad dojde k rozhodnutí, zda
stavět nebo ne.
Děkování. Děkuji jménem svým i jménem Obce
Žihobce všem, kteří se podílejí na zlepšení
života v jednotlivých částech Obce. Občanům,
hasičům, sportovcům, ochotníkům, ženám,
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myslivcům zkrátka všem, kteří ve svém volném
čase zlepšují podmínky pro žití nám všem.
Děkuji i všem zaměstnancům Obce, úředníkům,
pracovníkům muzea, pracovníkům služeb za
dobře odváděnou práci.
Děkuji i všem subjektům, které nám pomáhají
udržovat život v obci.

vznikly, jak s nimi nakládat a další poznatky
ohledně bankovnictví.

Přeji všem krásné prožití vánočních svátků. Do
roku 2018 štěstí, zdraví a krásný celý rok 2018.
Chalupka Pavel

 Ze

školy 

Skončily prázdniny a my jsme se vrhli v novém
školním roce 2017/2018 naplno do práce.

Hned první týden jsme vyrazili do Kašperských
Hor, kde se konal ,,Branný den“. Tam jsme
shlédli práci zdravotníků, hasičů, záchranářů,
policistů a vojáků. Spoustu věcí jsme si mohli
vyzkoušet ,,na vlastní kůži“.
Žáci 4. a 5. ročníku se začali připravovat v
hodinách dopravní výchovy na testy a jízdy na
kole na dopravním hřišti v Sušici. Všichni
úspěšně zkoušku zvládli a dostali svůj první
řidičský průkaz.
Poté jsme se zúčastnili několika divadelních
představení, ať tady v MŠ v Žihobcích nebo v
sokolovně v Sušici. Vždy jsme se velmi
pobavili, zasmáli, zatancovali si a zazpívali.
Kromě toho jsme získali mnoho ponaučení.
24.10.2017 jsme odjeli do Plzně na interaktivní
pořad v rámci finanční gramotnosti ,,Jak se točí
peníze“. Zde jsme se seznámili s tím, jak peníze

Již tradičně jsme zařadili ,,Halloween a
dýňování“. Letos se zúčastnilo hodně rodičů,
což nás velmi potěšilo. Dýně jsme pak vystavili
před školou a ve strašidelných maskách
navštívili mateřskou školu, obecní úřad a prošli
okolí školy. V pracovní dílničce, společně s
rodiči, jsme si ozdobili podzimní věnečky.

V polovině listopadu se uskutečnil ,,Den
otevřených dveří“. Bohužel se na nás přišlo
podívat málo rodičů.
5.prosince k nám zavítala vzácná návštěva z
pekla, přišel čert, anděl i samotný Mikuláš.
Dětem za básničku či písničku nadělil drobné
dárky.
Nyní již pilně nacvičujeme na vánoční besídku
pro rodiče a veřejnost a na vystoupení v místním
kostele.
Všechny srdečně zveme.
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Maminky naši snahu ocenily vlastnoručně
upečenými dobrotami. Společně jsme vyrobili
halloweenskou
lucerničku
a
nesmíme
zapomenout na tradiční dlabání dýní, do kterého
se rodiče s chutí zapojili. Odpoledne jsme
zakončili soutěžní zábavou na dětském hřišti, jak
jinak než s halloweenskými netopýry, duchy a
pavouky.

Na závěr všem občanům Žihobec přejeme do
nového roku pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
-Mgr. J. Houzarová-

 Ze

školky 

Kouzelný podzim v MŠ.
Kouzelný podzim probarvil šustivé listí a my
jsme si užívali procházky pod modrou oblohou v
našem zámeckém parku. Školkou se linula
jablíčková vůně, kdy jsme pekli „jablíčka v
župánku“ a vystřídala je vůně pečených
brambor.

Nyní si užíváme ten nejkrásnější čas v roce, čas
vánoční. Plni očekávání, napětí a možná i s
trochou nejistoty jsme přivítali ve školce tradiční
mikulášskou návštěvu. Zpívali, říkali i tančili
pro Mikuláše a jak to bývá: „Za tu pěknou
podívanou dal punčochu nadívanou.“
Přejeme Všem v adventním čase pohodu a klid a
těšíme se a zveme Vás na vánoční setkání 21.
prosince v místním divadle s povídáním „O
vánoční jedličce.“
-Eva Čapková-

Z

Tvořivé podzimní činnosti z materiálu, který
příroda v tuto dobu nabízí, letos vyvrcholily
podzimní „Halloweenskou slavností“. Pozvali
jsme do školky maminky a přivítali je v
kostýmech strašidelným tanečním rejem a
povídáním o tom „Jak se měla jedna dýně.“

divadla 

Žihobecké divadlo zahájilo novou sezónu.
V září se naplno rozjel nácvik nového
představení dětského souboru Kajetánek pod
vedením Jitky Schrödlové. Děti choreografii i
texty zvládaly bravurně a pohádka na motivy
Josefa Lady O narození Jezulátka byla úspěšně
dokončena přesně tak, jak bylo avizováno
v minulých Žihobeckých listech, na začátku
adventních dnů. Vánoční příběh plný známých
českých koled, které samy děti nazpívaly, se
plnému hledišti představil 25. listopadu. Potlesk
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dojatého publika nebral konce. Když odešli
návštěvníci, pro děti a jejich rodiče byly
připraveny pravé vánoční hody i s muzikou.
Ihned po prvním předvedení hry se začaly velmi
rychle rozprodávat lístky na reprízu 3. prosince a
nálada toho dne v publiku? Stejná jako při
premiéře! Pohádka se hrála potřetí 11. prosince –
tentokrát pro spolužáky ZŠ a MŠ.

O nádherný vánoční příběh z českých Hrusic je
velký zájem, určitě bude reprízován v adventním
čase příštího roku 2018, a dokonce již míří za
hranice Žihobec. Celá výprava - kostýmy,
kulisy, hudba a osvětlení – byla velkolepá,
nikoho nenechala klidného, každý si musel
připadat jako „v pohádce“ za starých časů, kdy
nebyla televize, ale klouzačky plné rozjásaných
dětí. Nejednomu diváku ukápla jistě slzička. Už
stačí jen dodat, kdo neviděl, neuvěří, a kdo viděl,
dá mi za pravdu.

Soubor dospělých sehrál před plným hledištěm
svá představení historické hry Ženy v trysku
století ve Vacově, ve Velkých Hydčicích a ve
Vrhavči, komedii Muž sedmi sester pak jednou
v repríze na domácí scéně a jednou před diváky
v Hluboké u Kdyně. Teď už se vedení soustředí
na výběr a přípravu nové divadelní hry,
předpoklad uvedení je konec dubna 2018.
V plánu na příští rok je již účast na divadelní
přehlídce souborů v Horažďovicích.
Kdo se chtěl pobavit a necestovat daleko, mohl
zajít do žihobeckého divadla na divadelní
komedii Babička v trenkách sušického souboru
SUŠDIVOCH (18. 11.) nebo na pěvecké
vystoupení sušického dívčího souboru Faux Pas
s vánočním programem (26. 11.). Odnesl si opět
jen ty příjemné zážitky.
Členové Žihobeckého divadla J. K. Tyla děkují
všem za přízeň a přejí všem krásné Vánoce,
pohodu, štěstí a zdraví v novém roce 2018.
-L. Chalupková-

Z

Kadešic 

Určitě jste si všimli, že v Kadešicích na návsi se
objevilo nové sousoší. Otevřené dlaně, které
symbolicky obepínají celou náves, darovala do
Kadešic paní Eva Pešková z Prahy. Ráda bych jí
touto cestou za všechny poděkovala.
Zuzka Jahnová

Poděkování patří všem dětem za výkon
(samozřejmě také i o trošku starším Třem
králům, kteří dětem vypomohli), celému
realizačnímu týmu za výdrž. „Bylo to opravdu
krásné a nádherné. Moc děkujeme!“ – vzkazy a
esemesky po představení.
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 Z Bílenic



Milí čtenáři,
chtěla bych Vás seznámit s děním v Bílenicích
ke konci roku 2017. V sobotu 25.11.2017 se od
15 hodin konal v místnosti obecního domu
v Bílenicích třetí ročník předvánočního posezení
spojený s tvorbou pro děti a rozsvícením
vánočního stromu na návsi.
Do nového roku 2018 přejeme všem hlavně
mnoho štěstí, zdraví a úsměv na tváři.
za SDH Bílenice Michala Hodánková

 SDH

Žihobce 

Závěr roku hasiček, hasičů a hasičat SDH
Žihobce.
Na tvořivou dílničku se sešlo 18 dětí a 23
dospělých, zúčastnil se i pan starosta Ing. Pavel
Chalupka. Každé z přítomných dětí si mohlo
vytvořit svícen z jablka se sušeným ovocem a
bonbóny a jako druhý výrobek jsme vyráběli
andělíčky z papíru. Dětem bylo podáváno
občerstvení a po celou dobu nás provázely
vánoční koledy.

Kolem 17 hodiny jsme se všichni shromáždili
před požární zbrojnicí a společně šli průvodem
s lampionky na náves, kde byl rozsvícen vánoční
stromeček a zazpívány koledy, doprovázené
hrou na kytaru Petra Kovalčíka, kterému patří
velký dík. Rovněž děkujeme Obci Žihobce, která
přispěla na tuto akci grantem.

Skončily letní prázdniny, začal nový školní rok a
pokračovaly hasičské soutěže ligy v požárním
sportu, kulturní a společenské akce.
Bylo, nebylo, v sobotu 16. září, za počasí,
které nespadá do šablony „babí léto“, se v kraji
„Lvů a Lvíčat“ (takto nás – žihobecké - znají na
oficiálních
celorepublikových
stránkách
hasičského sportu - www.firesport.eu), v
útulném prostředí zámeckého parku v Žihobcích,
konalo předposlední 6. dětské soutěžní zastavení
letošního ročníku dětské Šumavské hasičské
ligy. Štěstí nám, jako organizátorům, i přesto
stejně přálo, neboť celé dopoledne pouze
mrholilo a jemně poprchávalo, kdežto odpoledne
po soutěži začalo silně pršet a znatelně se
ochladilo. Sobota 16. září se proslunila úplně
jinak! Dočtěte a uvidíte.
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Své soutěžní snažení absolvovaly nejdříve dvě
přípravky. Byl to souboj do poslední kapky
vody. Nakonec těsně rozhodla vteřinka a něco ve
prospěch malých „sokolíčků“ vacovských. Jejich
čas = 34,11 s. Druhé místo obsadila hodně
šikovná budoucnost našich „Lvů“ – 35,98 s.
První opravdová soutěžní medaile! Sedm týmů
pak bojovalo v kategorii mladších žáků. A pozor
– vítězství, první místo, putuje do domácí
hasičárny, to ale bylo radosti ve „lvím doupěti“.
Zvítězili jsme s časem 19,21 s. Do starší
kategorie se přihlásilo osm týmů a naši? Ke
stříbru přípravky, zlatu mladších přidáváme
bronz. Třetí místo starších „Lvů“ za čas 17,55 s.
Všechna naše hasičata si odnesla medaili, to
nikdo nečekal, ale ze srdce jim moc přál.

Dřešínem to v červnu začalo. Zkraje podzimu to
v Jámě u Mičovic za Prachaticemi skončilo.
Sedmá soutěž sezóny a rozdány poslední body
do celkového hodnocení dětské ligy. Mladší si
přivezli třetí místo, starší Lvi budou příště jistě
lepší. Dorostou, zesílí a zrychlí. Loučení se
sezónou bylo šestým místem. V příštím roce se
znovu se svými známými kamarády potkáme.

Povinnosti plníme i vůči Okresnímu sdružení
hasičů Klatovy, pravidelně se zúčastňujeme
republikové soutěže hry Plamen. Okresní kolo
ročníku 2018 se začalo podzimním branným
závodem a štafetou CTIF v Předslavi. Za
tentokrát „babího léta“ se běhalo dobře. Zjistili
jsme, že jsme rychlí – při štafetě jsme do pátého
místa, ale při branném závodě nám chybí
pečlivost, nebo jsme měli trému? Prostě podali
jsme takový průměrný výkon. Celkově jsme
zatím na 12. místě (mladší z 25 týmů, starší z 32
týmů). Na jaře však máme ty běhací disciplíny,
doufáme, že se dostaneme celkově do desítky
prvních.

Naše děti jsou však i zručné . V klubovně si i v
letošním roce ozdobily perníčky, které pak
rozdávaly při slavnostním rozsvícení vánočního
stromku v Žihobcích 2. prosince. Tentokrát jsme
se spojili při přípravě programu s Kajetánkem a
vánoční koledy zazpívali s ním. Vypomohla i
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divadelní technika spolku. Luboši P., děkujeme
za pomoc. Perníčky nám dodala Ivča Lysáčková
z Bukovníka, děkujeme. Jsou nejlepší a moc
chutnají. Prskavek a svařeného vína bylo u
stromečku také dost. Příjemnou atmosféru na
žihobecké návsi musel snad pocítit každý.
Tradice je tradice, ale zase něco nového pro naše
šikovné a houževnaté děti už vymyšleno máme.
Čeká nás noc zábavy, her, tvoření a překvapení.
Kde? V hasičárně! Kdy? 27. -28. ledna, ze
soboty na neděli.
Dorost a dospělí se zúčastňovali soutěží podle
časových možností, v příštím roce se zase ukáží.
Členové SDH pak plní úkoly vyplývající z plánu
práce – opravy a údržba nářadí a výstroje, cvičné
jízdy, atd.
Pro všechny, kteří nás sponzorsky podporují a
pomáhají nám při organizaci sportovních i
kulturních akcích, bylo jako poděkování
připraveno v klubovně SDH 17. listopadu
posezení s občerstvením.
Nejbližší akcí je Výroční valná hromada SDH,
bude se konat 13. ledna 2018 v infocentru
v Žihobcích. Zahájí rok oslav 135. výročí
založení sboru.
První kulturní akcí pro všechny příznivce bude
masopustní průvod 10. února 2018.
Děkujeme za podporu, pomoc Obecnímu úřadu
Žihobce, místním spolkům a příznivcům.
Přejeme příjemné prožití vánočních svátků se
svými blízkými a přáteli, klidný a spokojený rok
2018.
L. Chalupková
www.sdhzihobce.cz

Z

Rozsedel 

Svatý Martin a Lampiónový průvod
v Rozsedlích
11. listopadu 2017 jsme v Rozsedlích pořádali
podzimní tvoření a lampiónový průvod, který
končil na Hůrce, kam dorazil Svatý Martin sice
bez sněhu, ale s malým dárečkem pro děti.
Děkujeme za hojnou účast.

Vánoční tvoření v Rozsedlích
V sobotu
před
adventní
nedělí
jsme
pořádali
vánoční tvoření pro
děti
v místním
hasičském klubu.
Účast nebyla moc
hojná, ale i tak jsme
nazdobili
stromeček
vyrobenými
ozdobami.
Moc
děkuju všem za
pomoc a zvláštní díky za betlém pod terasou!!!
Stal se krásným cílem všech zimních procházek.
Advent na Hůrce v Rozsedlích
První adventní neděli jsme již po třetí pořádali
za pomoci SDH Rozsedly a místních nadšenců
rozsvícení stromečku na Hůrce. Kaplička byla i
letos krásně nazdobená, zpívaly se koledy a bylo
přichystané bohaté občerstvení a dárečky pro
děti. I přes to, že byla velká zima (alespoň tedy
mně), se sešlo hodně lidí a i když je s přípravou
vždy hodně práce, tak to stojí za to. Moc všem
děkuju za pomoc a krásná setkání!!
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Sportovky Žihobce
Ještě malé pozvání. Každé pondělí od 17:00
probíhají v tělocvičně v Žihobcích „sportovky“
pro děti všech věkových kategorií. Většinou se
hrají různé hry, tak se přijďte s dětmi podívat.

SDH Rozsedly: Vyhlášení Pošumavské
hasičské ligy
6. října jsme byli na vyhlášení PHL ve Vrhavči
v místním sále, kde se udělovaly diplomy za
celkové umístění v letošní sezóně. Jednalo se o
velmi povedenou akci a sešlo se mnoho
milovníků hasičského sportu, takže jsme
nemohli chybět.
Ženy za SDH Rozsedly se
umístily na celkovém 9.
místě (říkám to vždy, ale
příště se polepšíme) a
muži byli jen o pár bodů
na smolném 4. místě. Ti se
polepší určitě . Byla zde
skvělá atmosféra a už
dlouho jsem se tak
nebavila. Máme opět chuť
do další sezóny. Všem
díky!! Za SDH Rozsedly
přejeme všem kouzelný Advent a pohodové
vánoční svátky!!

-Martina Štampachová-
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 TJ

Žihobce 

Jelikož toto vydání Žihobeckých listů je v tomto
roce poslední, dovolte nám, abychom na úvod
popřáli všem čtenářům Žihobeckých listů, všem
občanům obce Žihobce i všem členům,
sponzorům a ostatním příznivcům našeho spolku
příjemné prožití adventní doby v klidu a rodinné
pohodě, šťastné a veselé Vánoce a hodně štěstí a
zdraví v novém roce 2018!
Přestože jsme v průběhu letošního roku
čtenáře Žihobeckých listů o naší činnosti příliš
neinformovali, neznamená to, že jsme v našem
spolku zaháleli nebo byli málo aktivní. Naopak, i
v tomto roce se nám podařilo zorganizovat
několik akcí, které obohatily společenský život
v naší obci, pokračovali jsme ve zvelebování a
modernizaci našeho sportovního areálu a
samozřejmě jsme také podporovali sportovní a
ostatní tělovýchovné aktivity našich členů.
Vedle fotbalistů, kteří nás reprezentují v okresní
soutěži, to byl především dětský sportovní
kroužek při našem spolku, fotbalová stará garda,
rekreační florbalisté, ale i cvičení žen v místní
tělocvičně.
Z akcí, které jsme v letošním roce zorganizovali
to byly především:
9. ročník OTUŽILECKÉHO PLAVÁNÍ.
Akce, kterou každoročně zahajujeme sezónu
v našem areálu. Letos to bylo až 1. dubna. Jarní
počasí přilákalo rekordní počet účastníků i
přihlížejících, kdy se akce zúčastnilo aktivně 50
otužilců a více jak 200 diváků. Teploty byly pro
všechny „přijatelné“ – voda 10°C, vzduch 20°C.
Nejmladšímu "otužilci" byly 3 roky a
nejstaršímu 69 roků.
38. ročník TURNAJE V MALÉ KOPANÉ.
Tradiční akce se 8. května zúčastnilo celkem 5
týmů. Odměnou pro zúčastněné týmy byly nejen
krásné poháry a diplomy, ale i přívětivé počasí a
pohodová atmosféra celého turnaje. Vítěz si
zároveň odnesl putovní pohár.
DĚTSKÝ DEN. Tato oblíbená akce před
zahájením letních prázdnin se letos uskutečnila
3. června v areálu TJ Žihobce, tentokráte na
téma "Z pohádky do pohádky". Pohádkové téma
se prolínalo celou akcí a to jak ve výzdobě,
kostýmech organizátorů i dětských účastníků,

tak i samotným programem. O dobrou zábavu,
soutěže a hudební vystoupení se i letos s
bravurou postarala skupina MIŠMAŠ DOREMI
z Českých Budějovic. Na 70 dětí si samo,
případně s rodiči i prarodiči, mohlo zazpívat,
zatančit, zasoutěžit a výborně se pobavit při
známých písničkách z pohádek i různých
mišmaš hrátkách. Na děti čekala řada odměn při
soutěžích i závěrečné dárky, vč. opékání buřtů.
ŽIHOBECKÁ POUŤ. Ani letošní pouťový
program se neobešel bez oblíbeného pouťového
tenisového turnaje „O putovní tenisky pana
předsedy“ a tradičního nedělního pouťového
fotbálku.
POHÁDKOVÝ LES. Akce tentokráte připadla
na sváteční den, tedy na 17. listopadu.
Oblíbenost a popularita této akce již dávno
překročila hranice Žihobec a nejbližšího okolí a
stala
se
tak
jednou
z největších
a
nejoblíbenějších akcí, které jsou pravidelně
v Žihobcích pro děti organizovány. Ani letos
tomu nebylo jinak. I přes chladné a deštivé
počasí jsme přivítali více jak 180 dětí. Celková
návštěvnost se tedy odhaduje na cca 400 osob,
což samo o sobě svědčí o rozsáhlosti a
popularitě akce. Na děti i letos čekala, vedle
atraktivity noční atmosféry zámeckého parku
v Žihobcích, různá překvapení na cestě
pohádkovým lesem, soutěže a odměny a na
závěr i příjemné občerstvení. Na přípravě a
průběhu celé akce se podílelo téměř 30 nadšenců
a dobrovolníků z řad členů a příznivců TJ
Žihobce a členů divadelního spolku Divadlo
z Pošumaví Podmokly.
Množství a rozsah jednotlivých akcí svědčí o
tom, že náš spolek, vedle své hlavní, tedy
sportovní a tělovýchovné činnosti, výraznou
měrou přispívá i k obohacení společenského a
kulturního života v naší obci a rozhodně je
jedním z nejagilnějších žihobeckých spolků. To
vše by nebylo možné bez nadšení a aktivity
většiny členů a příznivců našeho spolku, stejně
jako bez podpory Obce Žihobce v rámci jejího
grantového programu.
Samozřejmě jsme i letos pokračovali na
zvelebování a modernizaci našeho sportovního
areálu a materiálního vybavení sportovců.
V rámci dobrovolných brigád jsme provedli
pravidelné předsezónní vyčištění koupaliště, vč.
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nezbytných oprav betonové vany a nátěrů
schodů v bazénu. Byl proveden generální úklid
celého areálu a jeho okolí a byly důkladně
vyčištěny tenisové kurty. Byly provedeny
úpravy vstupních komunikací do areálu, osazena
nová zrcadla v sociálkách, zrekonstruovány byly
obě táborová ohniště, opraveno dětské hřiště,
rekonstruovány fotbalové branky a byla pořízena
a instalována nová moderní časomíra na hřišti.
Rovněž jsme provedli nátěr vnější stěny hlavní
budovy v areálu a v rámci odstranění následků
vodovodní havárie i opravu vnitřních prostor
hospůdky a kanceláře. Vše ve finanční režii
našeho spolku, což umožnily především úspěšné
výsledky naší ekonomické činnosti, štědrá
podpora našich sponzorů a úspěšné využití
dotačních titulů. Nejnáročnější investice
letošního roku však byla výstavba nového
oplocení části areálu, vč. vstupních bran a
odstranění betonových panelů kolem koupaliště
a nezbytné rekultivace terénu. Zde je nutné
ocenit vstřícnost a přístup ze strany Obce
Žihobce, která se výrazným způsobem
spolupodílela na financování a realizaci této
náročné akce.

(zásluhou vlastní ekonomické činnosti a
kvalitního marketingu), vytvořeny optimální
podmínky
pro
fungování
vesnického
fotbalového klubu. Úroveň zázemí a zajištění
našeho klubu zvláště vynikne, pokud porovnáme
podmínky v ostatních klubech naší soutěže, ale i
ve vyšší soutěži. Bohužel, ve sportovních
výsledcích se tyto výhody zatím nijak
neprojevují …
Souhrnné statistiky hráčů – podzim 2017
jméno
hráče
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fotbal
Po slabší loňské sezóně, kdy jsme v podstatě po
celou dobu bojovali o záchranu v soutěži a
nakonec obsadili konečné 10. místo, jsme
očekávali zlepšení. To se však nedostavilo a ani
v polovině letošní soutěže nemůžeme být
v klidu, ba naopak…

10.

Po podzimní části soutěže jsme na 11. místě
pouze 1 bod nad sestupovými příčkami.
Vzhledem k dosavadním výsledkům a postavení
týmu v tabulce převládají smíšené pocity a
obavy o další budoucnost týmu v soutěži. Ne
všechno bylo špatně a spousta věcí se podařila.
Před sezónou bylo mužstvo doplněno několika
novými hráči a kádr týmu se tak výrazně
rozšířil. Došlo k dalšímu zkvalitnění zázemí a
podmínek fotbalistů – kromě úprav hřiště a jeho
vybavení (viz výše) byla pořízeny nové dresy,
termo prádlo pro chladné počasí, fotbalové
chrániče, brankářské rukavice, fotbalové míče
atp.. Dle vedení klubu jsou, vedle kvalitní
udržované hrací plochy, nadstandardního zázemí
pro hráče (kabiny, sprchy, vybavení fotbalistů) a
dostatečného finančního zajištěním klubu

15.

11.
12.
13.
14.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Novosad
Stanislav
Lemberger
Martin
Bigasz
Robert
Novosad
Martin
Ritter
Martin
Nemrava
Oldřich
Procházka
Bohumil
Šimáček
Jindřich
Nemrava
Michal
Mojžešík
Karel
Nguyen
Huy
Truong
Moureček
Petr
Mička
Bohumil
Staněk
Václav
Šikl René
Trejbal
Miroslav
Peleška
Luboš
Gazdík
Jindřich
Gazdík
Martin
Waldman
Petr
Plechata
Martin
Dlouhý
Jan
Válek
Martin
Hebký
Karel
Matějovic
Václav
Drobný
Milan
Jakoubek
Tomáš

záp
asy

minuty

br
an
ky

gól/z
ápas

ŽK

11

990

1

0,09

2

13

968

1

0,08

3

12

926

2

11

918

2

11

916

1

12

903

3

12

895

10

810

9

785

10

762

11

640

10

494

5

431

1

11

428

1

6

410

4

327

9

245

6

235

1

6

171

1

2

119

1

90

3

79

8

65

7

64

2

46

3

38

1

11

5

ČK

1

0,42

1

1

1

0,17
3

1
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V uplynulé podzimní části soutěže se v týmu
„protočilo“ celkem 27 (!!!) hráčů. To je snad
srovnatelné i s takovými kolosy jako SPARTA
či SLAVIA, které před sezónou rovněž
posilovaly
(samozřejmě
s nadsázkou…).
Objektivně je nutno poznamenat, že v tomto
počtu jsou zahrnuti i hráči starší generace, kteří
již „pověsili kopačky na hřebík“, avšak ochotně
vypomohou,
pokud
to
tým
potřebuje
(V.Matějovic, J.Dlouhý, M.Drobný, M.Plechata)
nebo hráči, kteří odešli do jiných klubů
(P.Waldman) nebo tak nějak „samovolně“
v průběhu sezóny přestali mezi nás chodit
(T.Jakoubek, Nguyen „Milan“).
Samostatnou kapitolou je efektivita a střelecká
produktivita našeho týmu. Ze všech mužstev
soutěže jsme vstřelili nejméně branek!! Hlavní
problém je tedy v útočné fázi a efektivitě
zakončení brankových příležitostí. Ze 13 utkání
jsme jen ve dvou dokázali zvítězit v řádné hrací
době, sedmkrát jsme prohráli a ve čtyřech
zápasech jsme uhráli remízu. Je to mizerná
bilance. Pokud se něco radikálně nezmění,
budeme se na jaře trápit a pouze bojovat o
záchranu před pádem do „fotbalového pralesa“.
Příčin současného stavu může být několik.
Některé jsou však markantní. Hráči si musí
uvědomit, že i na této úrovni nejde dlouhodobě
podávat odpovídající výkony bez pravidelného
tréninku. V týmu chybí, zejména u mladších
hráčů, sounáležitost s týmem, větší pocit
odpovědnosti
k týmu,
srdečnější
vztah
k vlastnímu klubu i zdravý klubismus. Hrát
může pouze 11 hráčů a všichni by měli mít jako
hlavní cíl úspěch celého týmu. Ale hlavně –
vesnický fotbal je především o zábavě, dobré
partě, radosti ze hry a o „žízni“ po zápase.
Objektivním faktem také je, že drtivá většina
hráčů je dojíždějících, což situaci komplikuje,
ale vše lze při dobré vůli řešit. Jsou to hlavní
věci, na kterých musíme do zahájení jarní části
soutěže zapracovat.
Aby toho nebylo málo, tak stávající trenér Jirka
Kysilka po posledním zápase sezóny oznámil, že
z pracovních a rodinných důvodů u mužstva
končí. Na místě je Jirkovi poděkovat za
odvedenou práci, nasazení a obětavost s jakou se
fotbalu v Žihobcích věnoval i přes nutnost
poměrně komplikovaného dojíždění. V novém

působišti (Dobřany) mu přejeme hodně štěstí i
úspěchů. Po skončení podzimní sezóny oznámil
definitivní ukončení aktivní fotbalové kariéry i
náš nejzkušenější hráč a dlouholetý kapitán
mužstva Vašek Staněk. Tato fotbalová legenda
nejen sušického, ale dnes i žihobeckého fotbalu
si rovněž zasluhuje poděkování a uznání za vše
co pro fotbal v Žihobcích udělal. Vašek však
v našem kolektivu nadále zůstává a bude své
bohaté zkušenosti uplatňovat jako klubový
funkcionář. Zimní přestávky chceme využít
nejen k odpočinku, ale také k nasměrování
žihobeckého fotbalu k lepším zítřkům…
Závěrem nám dovolte poděkovat všem hráčům a
funkcionářům za odvedenou práci během
podzimu, stejně jako i všem našim věrným
fanouškům, kteří nás podporovali nejen na
domácím hřišti, ale trpělivě nás doprovázeli i na
venkovní zápasy.

Tabulka 2017 – podzim
z

v

r

pk

p

skóre

1.

TJ
Kašperské
Hory

13

10

2

1

1

49

:

22

33

2.

TJ Sokol
Mochtín B

13

10

1

1

2

57

:

19

32

3.

TJ
Nezamyslice

13

8

2

2

3

39

:

25

28

4.

TJ START
DEŠENICE

13

7

2

4

40

:

26

23

5.

TJ Sokol
Plánice

13

6

3

2

4

25

:

17

23

6.

FK Okula
Nýrsko B

13

5

4

3

4

28

:

26

22

7.

TJ Sokol
Kolinec

13

6

1

1

6

38

:

37

20

8.

TJ Svatobor
Hrádek B

13

6

2

5

21

:

23

20

9.

TJ Sokol
Velký Bor

13

5

1

7

24

:

31

16

10.

TJ Sokol
Veřechov

13

4

2

1

7

24

:

33

15

11.

TJ Žihobce

13

2

4

2

7

9

:

27

12

body
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12.

SK
Velhartice

13

4

0

13.

TJ Tatran
Velké
Hydčice

13

2

4

14.

TJ Sokol
Běšiny

13

1

2

9

16

:

39

12

1

7

20

:

28

11

1

10

13

:

50

6

J. Maco, TJ Žihobce, spolek

 Z naší

farnosti 

Letos jste mohli v adventním čase navštívit
krásný koncert chrámového pěveckého sboru
Velkobor pod vedením Radky Kočí.
Pokud jste nestihli, doporučujeme pro čas
vánoční tradiční koncert dětí ze základních
škol.
Ten se uskuteční na Boží hod vánoční od 10.00.
Účinkují soubory dětí ze Sušice pod vedením
p. martiny Svatkové a ze ZŠ Žihobce pod
vedením p. Jindřišky Houzarové.
Od 11.00 pak následuje Mše svatá.
Jste srdečně zváni.
-Petr Koutský-

 Spolek Lamberská stezka 
Spolek uspořádal v sobotu 2.12. 2017
jednodenní zájezd do starobylých měst Horních
Frank – severního Bavorska – Bayreuthu a
Bambergu.
V Bayereuthu /74 tis. obyvatel/, který leží na
Červeném Mohanu, jsme absolvovali procházku
městem, kde jsme viděli místní operu, zámek
markraběnky Vilemíny, dům a divadlo Richarda
Wágnera. Město je známé pravidelným
hudebním
festivalem
Richard-WagnerFestspiele.
Ve starobylém Bambergu /71 tis. obyvatel/,
který je nazýván Franckým Římem, jsme si
prohlédli Bamberský dóm – chrám sv. Petra a
sv. Jiří. Dóm je centrem bamberského
arcibiskupství. Kromě starobylé radnice a
fungujících měšťanských pivovarů /vaří se zde
známý Rauchbier – nakuřované pivo/ jsme byli

účastníky velmi zajímavých adventních trhů.
Zájezdu se zúčastnilo 36 spokojených turistů.
V plánu zájezdů na příští rok je uvažováno
s jednodenními zájezdy:
26.5.2018: Za poznáním Saského Švýcarska se
zastávkou na Řípu.
1.12.2018: Advent v Mnichově.
Spolek Lamberská stezka přeje všem občanům
naší obce krásné vánoční svátky a do Nového
roku 2018 pevné zdraví!
-Karel Baumruk-

 Zveme

Vás na akce v muzeu 

Zdeňka Zieglerová a Václav rydlo:
sběratelská výstava Sloni….
Přijďte si prohlédnout ukázku z rozsáhlé
soukromé sbírky slonů ve všech možných i
nemožných podobách.
Alena Schäferová: výstava kostýmních
návrhů k filmům a pohádkám České televize.
Paní Schäferová od roku 1981 úzce spolupracuje
s Českou televizí a za ty roky vytvořila obrovské
množství návrhů kostýmů k mnoha filmům a
známým pohádkám (Hlas pro římského krále,
Jan Hus, Tajemství staré bambitky apod-).
Navrhuje ale také kostýmy např. pro letní
shakespearovské slavnosti na Pražském hradě a
další divadelní představení. To vše v originálu
můžete vidět u nás v muzeu.
Alois Anderle a Jan Říha: výstava obrazů.
Výstava obrazů dvou kamarádů, které spojuje
láska k malování, ale každý ji uchopuje zcela
jiným a osobitým způsobem.
I
v novém
roce
pokračujeme
v sérii
cestovatelských besed s ochutnávkami krajových
specialit.
25.1. 2018 od 18.00 Megalitické památky
Sardinie a Bulharska ve vyprávění Veroniky
M. Rubínkové. (ne)cestovatelské vyprávění
(ne)dobrodruha 
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22.2.2018 od 18.00 Japonsko očima Kateřiny
Bruzlové.
Výjimečné vyprávění o zemi, tradicích a zvycích
z opravdu velké dálky.
22.3.2018 od 18.00 Kolumbie ve vzpomínkách
Jany Dvorské a Miloše Kašpara.
Za nás v muzeu a infocentru nám dovolte popřát
Vám všem klidný adventní čas, krásné Vánoce a
do příštího roku především pevné zdraví, hodně
štěstí, lásky a radosti.
Děkujeme za přízeň a vždy se s vámi rádi
uvidíme na některé nejen z námi pořádaných
akcí!

 Výzva

a prosba z muzea 

Vzhledem k tomu, že v příštím roce 2018 oslaví
SDH Žihobce 135. výročí své existence a
současně si budeme připomínat 100 let výročí od
konce 1. světové války a vzniku samostatné
republiky, rádi bychom vás požádali o pomoc při
přípravě výstavy věnované místním hasičům a
také době ukončení války a vzniku První
republiky. Pokud doma máte jakýkoli předmět,
dokument, tiskoviny apod., které se váží ať už
k hasičské minulosti nebo době přelomového
roku 1918, prosíme, kontaktujte muzeum
Lamberská stezka v Žihobcích.

 Výzva

a prosba z Kadešic 

V roce 2018 si budeme v celé republice
připomínat 100 let od konce první světové války.
V Kadešicích, na rozdíl od ostatních okolních
vsí, stále ještě chybí pomník těm, kteří v této
válce bojovali a padli. A to se chystáme
napravit. Vašek Fuks už nějaký ten pátek pátrá v
archivech a zatím objevil čtyři jména. Možná, že
v archivech nenajde vše. Pokud víte o někom,
kdo pocházel z Kadešic a padl v první světové
válce,
ozvěte
se
nám.

Rádi bychom pomník odhalili při příležitosti
Srazu rodáků, občanů a přátel Kadešic v sobotu
21. 7. 2018. S tím souvisí naše další prosba.
Pokud znáte nějakého rodáka či rodačku a
myslíte si, že by se této akce rád zúčastnil, také
se nám ozvěte, aby pozvánku dostal opravdu
každý. Přivítáme i možnost zapůjčení dobových
fotografií Kadešic na plánovanou výstavu.
Můžete
psát
na
email
zuzana.jahnova@seznam.cz nebo volat na
telefonní číslo 724 195 063. Zuzka Jahnová.

 Přání
našim jubilantům 
Často se ptáte, proč do této rubriky nezařadíme věk jubilantů, je
to jednoduché – tyto údaje se nesmějí bez souhlasu uvádět. Mezi
jubilanty, kterým obec zasílá přání, patří lidé ve věku 60 let, 65
let, 70 let, 75 let a 80 a více let.

LEDEN

Choulíková Jaroslava
Polanka Václav
Baumruk Karel
Dlouhý František

Rozsedly
Rozsedly
Žihobce
Žihobce

ÚNOR

Kramlová Marie
Rožánek Jaroslav
Stulík Jan
Niebauerová Marie
Fantl Michal
Jandová Miroslava
Rožánková Růžena
Sopóciová Berta
Beránková Vlasta
Kalný František
Jiříková Anna

Šimanov
Rozsedly
Žihobce
Rozsedly
Bílenice
Žihobce
Žihobce
Rozsedly
Kadešice
Bílenice
Bílenice

BŘEZEN

Holečková Zdeňka
Fuksová Růžena
Polanka Josef
Míčka Antonín

Rozsedly
Kadešice
Rozsedly
Žihobce
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