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 Informace

z obce 

Vážení občané,
přeji všem pěkné léto, mnoho krásných letních
dnů. Přesto, že je „okurková sezona, musím
zmínit několik témat.
Opětovně
zmiňuji
průjezdnost
komunikací a s tím související parkování na
místních komunikacích, resp. plochách obecní
zeleně. Ve všech částech neustále dochází k
odstavování, parkování dopravních prostředků
na těchto plochách, a tím je ztížena průjezdnost
komunikací a dochází k poškozování veřejné
zeleně, někdy až nemožnost údržby. Většina

majitelů má přitom možnost parkovat na svém
majetku, aniž by omezovala provoz nebo
poškozovala veřejnou zeleň. Několik příkladů
uvedu. Bílenice pod kapličkou, Žihobce celé –
chalupy, nová čtvrť, Podskalí, Rozsedly náves.
Vodovody. Přes vcelku deštivé počasí je
potřeba s vodou zacházet velmi rozumně. Pokud
dojde k výzvě k šetření s vodou je to opravdu
myšleno vážně. Voda v dané části dojde a kromě
nádrže, která bude přistavena z kohoutků, nic
nepoteče. Obec se snaží posílit zdroje (hlavně v
části Bílenice), ale to je práce na několik let.
Výstavba vodovodu Kadešice pokračuje dle
plánu, a pokud vše dopadne, v průběhu září se
začne vodovod najíždět.
Pokračující
kůrovcová
kalamita.
Smrkové porosty na všech katastrálních územích
jsou silně zasaženy kůrovcem. Opětovně bych
zde chtěl požádat všechny majitele o
zpracovávání tohoto napadeného dřeva. Ano
vím, že je to prodělek. Obec je za prvé pololetí v
hospodaření v lesích ve ztrátě cca 1,5mil Kč.
Pokud budete potřebovat nějak pomoci,
neváhejte kontaktovat našeho hajného pana
Dandu. Pokud bude v jeho silách, určitě pomůže.
Na závěr ještě k obecním financím.
Problém s covidem -19, a s tím způsobenými
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opatřeními, dochází a dojde k nenaplnění
rozpočtu Obce cca o 3 mil. Kč. Stát potřebuje
použít RUD (rozpočtové určení daní) pro jiné
účely. Zároveň ale stát otvírá dotační oblasti, kde
je ovšem spoluúčast obcí min. 30%. Kde na to
vzít? Půjčit si nebo nepůjčit?
Mějte se krásně, ať se vám vše daří
Chalupka Pavel, starosta obce

Ze školy a školky
Mimořádná koronavirová opatření a
s nimi spojená distanční výuka pokračovaly
téměř až do konce května. Škola se poprvé
otevřela 25. 5. 2020, zároveň začala fungovat
školní skupina /družina/ a jídelna. Do školy po
přihlášení nastoupila větší polovina dětí.
Žáci byli rozděleni do dvou studijních
skupin, aby se omezilo shromažďování osob,
každou skupinu vedl jeden pedagog. Odpoledne
fungovala v plném rozsahu školní skupina, také
odděleně pro obě skupiny. Každá z nich opět
měla k dispozici jednu paní učitelku.
S žáky, kteří do školy nenastoupili,
pokračovali pedagogové v distanční výuce.
Nechyběly videohovory a jiné online vzdělávací
aktivity, aby děti nebyly o společnou výuku
ochuzeny. Program vyučování byl přizpůsobený
vzniklé situaci, část výuky probíhala ve třídách,
další část venku ve formě vycházek, vzdělávání
se v přírodě, poznávaček, her a soutěží.
Ve škole mezi sebou žáci dodržovali
doporučenou
vzdálenost
a
ostatní
protiepidemická opatření – nošení roušek,
zvýšené mytí a dezinfekci rukou. Paní ředitelka
na vzniklou situaci pružně zareagovala a
s předstihem pořídila pro žáky i pro zaměstnance
dostatek ochranných a dezinfekčních prostředků
podle současných nároků na hygienu. Vstupní
hala, jednotlivé učebny i toalety byly vybaveny
dávkovači s dezinfekcí a jednorázovými
papírovými ubrousky. Dětem při příchodu do
budovy byla měřena tělesná teplota, vstup pro
další osoby do školy byl omezen.
Ve školní skupině /družině/ se děti
věnovaly společné četbě, přípravě na vyučování,
výtvarným, pracovním a sportovně relaxačním
činnostem, též se zvýšenými nároky na hygienu

a doporučenými rozestupy.
Paní učitelka J. Hrušovská obohatila
program o další kulturní akce – děti navštívily
výstavu kočárků a panenek, výstavu obrazů a
kolorovaných fotografií, odkud si odnášely nové
a zajímavé zážitky.
Během distanční výuky i po nástupu dětí
do školy se stále vyhodnocovaly jednotlivé
soutěže, do kterých se děti zapojily v průběhu
školního roku.
V soutěži Požární ochrana očima dětí
(Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska)
získali v okresním kole umístění: 1. místo – J.
Provazník, 2. místo – O. Kolář, 3. místo – V.
Jochman.
V celostátní soutěži ČD Slon Elfík
vyhráli ceny za obrázky tito žáci: J. Přibyl, E.
Mottlová, O. Kolář, P. Vrtílková, V. Chmelenská,
V. Jochman, A. Pinkasová, E. Nováková, E.
Frančíková, K. Janda, D. Peleška.
Soutěž školní družiny Pravěk měla u dětí
velký úspěch. Z množství krásných prací
nakonec obsadili přední místa: 1. místo – V.
Vaňková, 2. místo – L. Vaněk, 3. místo – K.
Janda.
V celostátní soutěži Lovecký pes – náš
přítel a pomocník (Městské lesy Znojmo) se na
krásném 3. místě umístil F. Pospíšil z 2. ročníku.
Za účast v celostátní soutěži Vlastní
knižní katalog (KMČ Albatros) si odnesl ocenění
D. Peleška ze 4. ročníku.
Ceny od naší školy obdržel také P.
Blatský (účast v celostátní soutěži Svět očima
dětí – Policie ČR) a K. Janda (účast v celostátní
soutěži Mé toulky za zvěří – Českomoravská
myslivecká jednota).
Všem dosavadním výhercům soutěží
ještě jednou blahopřejeme!
V pondělí 1. 6. 2020 jsme ve škole
oslavili Mezinárodní den dětí a využili pozvání
paní asistentky J. Feckové k návštěvě u ní doma,
kde jsme si opekli špekáčky. Všem chutnalo a
děti si svůj svátek příjemně užily. Sladká
dobrota, kterou jim připravila paní kuchařka,
nakonec ještě zbyla na další den
Jako malé zpestření naplánovala paní
ředitelka pro děti i za této složité situace školní
výlet na hrad Rabí a domluvila se s paní
průvodkyní na komentované prohlídce. Na výlet
jsme se vydali předposlední školní den – 29. 6.
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2020. Všichni se těšili a cesta minibusem rychle
utekla. Bohužel počasí nám ze začátku trochu
nepřálo, ale byli jsme na déšť připraveni, a proto
nás nemohl zaskočit.
I když v pondělí bývají hrady a zámky
zavřené, ochotná paní průvodkyně pro nás
udělala výjimku, hradem nás provedla a my ho
měli celý jenom pro sebe.
Nejprve jsme si prohlédli starý židovský
hřbitov, na hradě potom rozsáhlé nádvoří,
bývalou konírnu, hradní studnu a vystoupali
jsme na věž, ze které je rozhled na celý
Prácheňský kraj. Prohlídka zahrnovala i
návštěvu podzemní části hradu, kde jsme
obdivovali drobné i větší krápníky, zdobící stěny
podzemí.
Poslední zastavení bylo u areálu dravců a
sov, s nimiž jsou na letní měsíce naplánované
akce se sokolníky. Tento den trávili odpočinkem
na svých bidýlkách, takže jsme si je mohli
v klidu prohlédnout a vyfotit.
Obloha se mezitím vyjasnila a my se
posadili na lavičky na dřevěné terásce v bistru
pod hradem, odpočinuli si a posvačili. Potom
jsme se přesunuli do nedaleké cukrárny, kde paní
ředitelka všechny pozvala na výbornou
zmrzlinu, kterou si mohl každý vybrat podle
chuti. Výlet se vydařil a všichni už se těšili na
poslední školní den a hlavně na prázdniny.
V úterý 30. 6. 2020 se konalo zakončení
školního roku. Vysvědčení se letos předávalo
netradičně – v zámeckém parku. Počasí bylo
přívětivé, všichni si s sebou přinesli dobrou
náladu a pohodu. Velice si vážíme toho, že se
tohoto slavnostního okamžiku, stejně jako
každoročně, zúčastnili také rodiče našich žáků.
Pozvání přijal také starosta obce pan Ing. P.
Chalupka.
Po krátkém přivítání dětí, rodičů i hostů
paní ředitelka shrnula průběh končícího školního
roku, který byl pro všechny skutečně netypický a
náročný, ale nakonec se ho podařilo společnými
silami zakončit. Poděkovala všem, kteří se o to
zasloužili. Paní učitelka Hrušovská pochválila
děti, jež se účastnily v průběhu roku výtvarných,
literárních, přírodovědných i jiných soutěží,
probojovaly se na přední místa a předala jim
krásné ceny.
Kromě vysvědčení si děti odnášely domů
také paní ředitelkou vyrobenou památeční

fotokoláž, která nahradila letošní květnové
focení školáků.
Na závěr poděkoval pan starosta dětem,
rodičům a všem zaměstnancům školy za jejich
práci a popřál krásné prázdniny. Pro děti měl
připravený sladký dárek, který jim moc chutnal.
Potom už se děti radostně rozběhly na prázdniny.
Tento školní rok nebyl snadný, přinesl
nové a složité situace a jsme rádi, že se nám jej
podařilo zdárně dokončit.
Poděkování patří všem rodičům za
spolupráci, trpělivost a vstřícný přístup.
Pochvala patří také dětem, které plnily úkoly a
spolupracovaly v rámci domácí výuky. Zejména
pro ně byla situace nelehká, ze dne na den
zůstaly bez kontaktu se školou, ale především se
spolužáky a kamarády, musely se přizpůsobit
novému způsobu výuky.
Děkujeme také všem zaměstnancům naší
školy, kteří společnými silami pomohli situaci
zvládnout.
Přejeme všem krásné léto, klid a
především pevné zdraví! Na shledání se školáky
se těšíme v září!
Mgr. D. Votavová

 Z Bílenic 
Ráda bych čtenáře Žihobeckých listů seznámila s děním v Bílenicích počátkem roku
2020.
Ještě než celý svět „ochromil“ Koronavir
a lidé se museli přestat na chvíli setkávat, stihli
jsme toho v Bílenicích celkem dost. Jednalo se o
tři společenské akce, kterých se na začátku každého nového roku nemůžeme dočkat.
Dne 22.2.2020 se uskutečnil tradiční Masopust, který patří mezi velmi oblíbené akce.
Dokládá to i vysoká účast zúčastněných.
V masopustním průvodu se letos sešlo kolem 45
masek. Kreativita těch, kteří si masky přichystali, byla úctyhodná. Za doprovodu harmonikáře
Luboše Pelešky (díky Luboši) prošel průvod
celou vesnicí. V každém domě, který masky
navštívily, bylo připravené jídlo, pití a finanční
příspěvek, který bude použit na další společenské akce. Všem patří obrovské díky.
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Dětský maškarní karneval byl spolufinancován
z grantu Obce Žihobce, o který jsme zažádali. Za
schválení grantu děkujeme!
Bohužel další oblíbené akce, jako je
Májka a Dětské sportovní odpoledne, jsme už
nestihli a museli je zrušit… Přeji nám všem,
abychom tento „zvláštní“ rok zvládli, abychom
se mohli opět bez omezení setkávat, tak jak jsme
byli dosud zvyklí, povídali si a vážili si každé
společné chvíle.
Ženy
SDH
Bílenice
uspořádaly
v prostorách obecního domu v Bílenicích dne 6.
3. 2020 další setkání žen u příležitosti oslav
MDŽ. Ženy se sešly v hojném počtu – 17 žen.
Nechybělo výborné občerstvení, pití a dobrá
nálada. Už teď se těšíme na další ročník.

Hned další den, v sobotu 7. 3. 2020, se
pokračovalo v tradici dětského maškarního karnevalu. Letos se sešlo kolem 16 dětí v krásných
maskách. Byla připravena bohatá tombola pro
děti, občerstvení, hudba a tanec. Za spoluorganizaci všem děkuji!

Za SDH Bílenice Michala Hodánková

 Z Rozsedel 
HASIČKY ROZSEDLY
Letošní rok je na sportovní utkání trochu
chudší, zrušili okrsky i Pošumavskou hasičskou
ligu, takže máme spíše dovolenou a i léto mi
přijde nějaké neúplné bez hasičských útoků a
sobot strávených pod stanem a bez startovních
čar a bez vody. Jedinou soutěž, kterou jsme
absolvovaly, byla v červnu v Čimicích. Šlo o
netradiční útok a pro nás byl netradiční i tím, že
jsme se vůbec nesešly na trénink, i když to už
celkem tradiční u nás i je. Ani tak jsme to
nevzdaly a navzdory tomu se nám útok povedl,
jen nástřiky byly delší a nakonec hezké 3. místo.
Další soutěž nás nejspíš čeká u nás v Rozsedlích
1. srpna. Možná i ten trénink nějaký zvládnem.
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DĚTSKÝ DEN

CO SE ODEHRÁVÁ V ROZSEDLÍCH?

V sobotu 6. června 2020 jsme se sešli s
přáteli na koupališti, kde na děti čekalo několik
stanovišť s úkoly. Letošním tématem byl LES A
MYSLIVOST.
Děti zde mohly určovat houby, stromy, zvířecí
stopy, shozy a zvuky zvířat.
Dále si mohly vyzkoušet, jak daleko doskočí
lesní zvěř, co vše můžeme dát do krmelce, co
naopak nesmíme. Na závěr všechny účastníky
čekala soutěž o nejrychlejší průlez liščí norou a
střelba na terče.
Opékáním špekáčků jsme zakončili podařené
odpoledne. Velké poděkování patří paní
Naušové, která nám darovala sponzorským
darem krásné věci. Děkuji Lence Tremlové za
organizaci, všem známým za pomoc, vypůjčení
pomůcek a za rady. Díky vám všem.

Mimo jiné v naší obci probíhalo hned
několik událostí. Počínaje vodovodem, opravou
kapličky až rekonstrukcí hasičského klubu. Moc
děkujeme obci Žihobce, vážíme si toho!!!

ČIŠTĚNÍ KOUPALIŠTĚ
Ve středu 1.7. 2020 jsme se sešli na hřišti,
abychom mohli vyčistit místní koupaliště.
Bylo milé vidět, jak starší generace zaučuje
mladší. Všem patří obrovský dík!!!

Zde přikládám pár fotografií.
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 SDH

Nemohu také opomenout, že naše kaplička se v
brzké době proslaví v hudebním klipu zpěvačky
Lucie Vondráčkové.

Martina Štampachová
Michaela Prokopová

Žihobce 

Vyhlášením nouzového stavu bylo
několik plánovaných akcí zrušeno. Na konci
června byl zrušen a naše činnost a aktivity se
začaly pomalu rozbíhat.
Poslední červnovou sobotu (27. 6.) se
v klubovně SDH mohli poprvé setkat příznivci
letního kina. Jenda z novinek letošního plánu.
Na premiérové promítání se vše důkladně
připravilo, pro děti nechyběl oblíbený popcorn a
coca-cola. Každý dětský divák dostává
občerstvení zdarma. Filmové představení Ježek
Sonic zhlédlo přes 20 dětí. Večer pro přítomné
zase nechyběl rozpálený gril. Všichni diváci si
tak se vším všudy opět vychutnali výborný obraz
i zvuk při sledování filmu Bohemia Rhapsody.
Pěkné akce se opakují, proto 18. června se letní
kino konalo podruhé. Pro děti se promítal film
Coco a pro dospělé úspěšná česká komedie
Teorie tygra. Třetí letní kino v hasičárně se
uskuteční v pátek 7. srpna. Na co se můžete
těšit? Pro děti je připraven film Zloba:
Královna
všeho
zlého,
pro
dospělé
Rocketman. Začínáme v 18.00 pro děti, od
21.00 se pak můžete zaposlouchat do melodií
E. Johna.
S koncem školního roku se pomalu
rozběhly tréninky dětí. Pokud to podmínky
dovolí a budou se konat soutěže, můžeme se
zúčastnit, samozřejmě při dodržení všech
předpisů a podmínek, abychom neohrozili
bezpečnost.
Rohanov Tour 8 se podařila! V termínu
od 20.-26. července se opět kempovalo u
známého koupaliště pod Javorníkem. Stanový
tábor a zázemí pro 16 dětí připravili v pondělí ti
„starší“. Ve středu dorazila výprava mladých
hasičů. Před uskutečněním jsme se několikrát
byli na stav kempu kvůli bezpečnosti podívat,
pak dovezli s sebou ještě další dezinfekční
prostředky a dbali na doporučení KHS. Třicet a
více táborníků zažilo opět jeden vydařený týden.
Pro děti se připravil bohatý program, do něhož
se vždy všichni zapojili, a to i ti nejmladší a
nejmenší. Každý den byly aktivity doplněny
koupáním a dováděním na nově zakoupených
člunech. Kdybyste tam byli, plnili byste –
vědomostní, hasičskou i sportovní olympiádu,
stopovanou, prošli byste lanové centrum,
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vyšplhali byste na rozhlednu na Zadově, vydali
se na noční stezku odvahy, metodou
mramorování byste si vytvořili památeční
hrníček, zapojili se do společenských a
sportovních her, … Opravdu zvládnou všichni,
letos naše skupina měla poměrně nízký věkový
průměr, vždyť 4 děti patří do hasičské přípravky
– jsou předškolního věku. O to více je radost
tyto malé sledovat a fandit jim při plnění a
překonávání překážek.

Všechno jste mohli sledovat na našich fb
stránkách, kam byly pravidelně vkládány fotky.
Hlad neměl také nikdo. Kromě klasiky na ohni,
tedy klobásy, buřta,…, byl jídelníček letos
bohatší o domácí vepřové a kuřecí řízky a
langoše. Jestli se ptáte, zda byl i guláš a špagety
a palačinky a nanuky? Jasně. Nechyběly. Večer
se naše jídelna změnila v provizorní kino, kdo
chtěl, zhlédl film. Sladké odměny, diplomy,
tričko si odvezl také každý.

Dětem se líbilo a slíbily si na závěr, že na tu
„devítku“ se určitě opět přihlásí. Je potřeba
poděkovat všem, kteří se na organizaci podíleli.
Tady příspěvek končím.
Přejeme všem pevné zdraví, abychom se v brzké
době dál setkávali při dalších námi pořádaných
akcích.
Těšíme se na všechny.
Informace o dění ve vývěsce SDH a na
www.sdhzihobce.cz.
Za SDH Žihobce
L. Chalupková
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 TJ Žihobce 

 Z farnosti

Ve sportovním areálu TJ to celé léto opravdu
žije a to i přes to, že letošní sezóna s ohledem na
zdravotní situaci vypadal více než nejistě.

Římskokatolická farnost Žihobce pořádá v rámci
žihobecké pouti tradiční koncert v neděli v 18.00
hodin v kostele Proměnění Páně v Žihobcích.
Ve složení housle, viola a violoncello vystoupí
členové Pellant tria ve skladbách F. Koczwara,
F. Schuberta, B. Martinů a L. van Bethovena.

Aktuálně vás TJ Žihobce zve na POUŤOVÝ
TENISOVÝ
TURNAJ
O
PUTOVNÍ
TENISKY PANA PŘESEDY.
Amatérský tenisový turnaj ve dvouhrách se koná
v neděli 9.8.2020 (prezentace na místě do 8.45).
Přihlásit se mohou muži i ženy nar. Před rokem
2005, registrovaní i neregistrovaní hráči bez
omezení výkonnosti.
Přihlášky a bližší informace podává Tomáš nachtigall (603 307 827).
Srdečně zveme!
TJ Žihobce

 Lamberská

stezka 

Spolek Lamberská stezka zpracoval v jarních
měsících 2020 žádost o realizaci naučné stezky
„Procházka místy bojů třicetileté války“
v lokalitě Bitovín v obvodu obce Bukovník.
Žádost o dotaci byla podána Místní akční
skupině Pošumaví ve Fischi č. 7 – „Podporou
neproduktivní funkce lesa zvýšit jeho využití pro
volnočasové aktivity obyvatel Pošumaví“.
Žádost byla schválena výběrovou komisí MAS a
v tomto týdnu je předkládána ke schválení
grémiu MAS. Akce bude realizována převážně
v roce 2021 s otevřením naučné stezky v září
2021.
Plánovaný zájezd do Regensburgu a NP
Altmühltal se vlivem nepříznivé zdravotní
situace překládá na sobotu 3. října 2020.
O technických podmínkách budete zpraveni na
stránkách Infocentra Žihobce.
Přejeme krásný zbytek léta!
Karel Baumruk

Srdečně zveme na naopakovatelný zážitek
v podání skladeb tohoto souboru!
Karel Baumruk

Z

kulturního dění 

Začátek sezóny tak jako ve všech dalších
oblastech zkomplikovala aktuální zdravotní
situace a tak i naše muzeum se znovu otevřelo
veřejnosti až od 11. května. Akce, které byly na
jarní období, musely být zrušeny, případně se
nám je podařilo přesunout do náhradního
termínu.
I přes nepříznivou situaci se nám podařilo na
letní sezónu připravit velmi hezkou a pestrou
nabídku výstav a kulturních akcí, na které
srdečně všechyn zveme:
Výstavy:
Retrohrátky s miminky a kočárky.
Výstava kočárků a miminek z 60 – 90. Let ze
sbírky Jarmily Strakové z Andělic.
Vladimír faust: Příroda Šumavy a Pošumaví.
Velkoformátové fotografie.
Simonetta Šmídová: Čas zastavit se…
Oblíbená výstava obrazů oblíbené malířky
z Hrádku u Sušice.
Výstava byla 10. července zahájena také
vernisáží, které se zúčastnilo úctyhodných téměř
80 návštěvníků.
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Všechny výstavy potrvají až do konce září, kdy
je vystřídá např. výstava fotografií Zdeňka
Vacka, výstava obrazů Olgy Hrachové nebo
výstava orchidejí mírného pásma na fotkách
Aničky Kratochvílové.

Pokud jste pořad nestihli, nyní je již ke stažení
na YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=SRKlMQW
w_yY&t=658s

O všech akcích pravidelně informujeme na
webových stránkách obce, na facebooku a na
obecních vývěskách.
Na začátku července sezónu opět vernisážemi
výstav v Galerii Netopýr a Finském centru Stella
Polaris zahájili manželé Froulíkovi, i když bez
tradičního koncertu. Počasí opět přálo a
atmosféra byla snad ještě více než jindy
uvolněná a přátelská.

Ne nadarmo se Žihobcím říká kulturní srdce
Pošumaví a tak vy kromě pravidelných výstav
v místním muzeu můžete také vidět výstavu
Tváří v Tvář v galerii Netopýr. Výstava
představuje český portrét od 18. století do
současnosti.
V kulturním centru Stella Polaris je letos
unikátní výstava finského skla a porcelánu Ittala.
Nejvíce aktuální je nyní určitě to, že se v naší
obci natáčel pořad TV Nova, Loskuták na výletě
v Plzeňském kraji a z celého Plzeňského kraje
byla vybrána právě naše obec spolu s nezdickým
muzeem řemesel, annínskou sklárnou a
divišovskou Pastvinou.

V nejbližší době nás čeká žihobecká pouť, na
kterou srdečně zveme širokou veřejnost.
Program je více než bohatý, připravený TJ
Žihobce, SDH Žihobce a Infocentrem Žihobce
za podpory Obce.
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