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 Informace

Myslíte si, že to je správná cesta? Ještě k třídění
odpadů. V části obce Bílenice – Podolí byl z
důvodu nemožné obslužnosti pořízen kontejner
1100l na komunální odpad. Po celé období
dochází u tohoto místa k plnění všemi odpady,
které do tohoto nepatří (papír, plast, BIO) (viz.
foto).

z obce 

Vážení občané,
provází nás zatím pěkný podzim, tak doufám, že
se i Vy se máte pěkně.
Odpady. Tak jak jsem psal v předchozích listech,
byla doplněna některá místa o další kontejnery
na separovaný odpad a zřízeno nové místo v
obci Bílenice. Ale musím se zde zmínit o jedné
věci, a to pořádku okolo těchto míst. Dne 12.10.
proběhl ve všech obcí sběr odpadů. Je pro mě
naprosto nepochopitelné, že v některých obcích
byla místa okolo kontejnerů po několika dnech
zase obložena odpady.

Kontejner bude pravděpodobně stažen a vrátíme
se k předchozímu systému – každý si přiveze
svoji popelnici. Bohužel. Nechci být úplně
negativní, většina z nás se k tomuto chová
správně, ale bohužel jsou i výjimky.
Komunikace.

Po

žádostech,

stížnostech

a
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vyjádřeních od občanů, majitelů nemovitostí,
musím sdělit, že v žádné části obce není
komunikace, která by nebyla nepoužitelná pro
běžné dopravní prostředky. Jsou komunikace
lepší ale i horší. Zastupitelstvo obce přijalo
pořadí oprav komunikací. Rozhodováno bylo
podle důležitosti, počtu obsluhovaných občanů a
v neposlední řadě dle finančních možností obce.
V této době dochází k odečtu vodoměrů v
jednotlivých částech obcí. V Bílenicích již jsou
odečty provedeny a schází cca 20% vody
proteklé přes hlavní vodoměr ve vodojemu.
Víme, že to není způsobeno ztrátami na vedení.
Že by někde byly černé (neměřené) odběry?
Cena ve vodovodní síti je stanovena ve
fakturovaných množstvích, tzn. rozdíl platí
všichni. K vodovodům ještě jedna pozitivní
zpráva. Byla schválena smlouva o dílo na
vodovod Kadešice. Dodavatel si v měsíci
listopadu převezme staveniště a zahájí stavbu.
Kalamita v lesích. Zde opětovně připomínám, že
kalamitní (kůrovcové) dříví by mělo být na
skládky v majetku obce (90%) umísťováno
pouze se souhlasem našeho lesního správce a
musí být asanováno, nebo okamžitě odváženo.
Upozorňuji, pokud to tak nebude, bude na jeden
den k tomuto dříví umístěno nařízení k
odstranění tohoto dřeva a další den bude toto
dřevo zlikvidováno prostředky obce a po majiteli
budou požadovány náklady na tuto činnost.
Ano není všechno tak černé, většina věcí je v
naprostém pořádku, ale my si musíme
uvědomovat a připomínat ty špatné, abychom
pokračovali dál.
Proto naslouchejme jeden druhému, debatujme o
problémech, a posouvejme se dál po správné
cestě. Po cestě, která slouží občanům a dělá
život příjemný.
Všem krásný zbytek podzimu
Chalupka Pavel, starosta obce

 Ze

školy a školky

Jako teče rychle voda v Otavě, uběhly
letní prázdniny a my jsme přivítali nový školní
rok 2019/2020. Tradičně jsme se sešli
v Infocentru
muzea
Lamberská
stezka
v Žihobcích. S přáním pana starosty jsme se
pustili do práce. Nejlépe to jde s pohádkou, a tak
jsme začali hned vodnickou „Pohádkou
z mlýna“. S tou k nám přijelo královehradecké
divadlo 9. září. Hned tři dny poté jsme
obdivovali ilustrace Zdeňka Buriana v Muzeu
Lamberská stezka. Povídali jsme si o jeho
spolupráci
se
spisovatelem
Jaroslavem
Foglarem, a hned jsme šli vypátrat do školní
knihovny jeho knihu Lovci mamutů.

V pátek 13. září k nám zavítalo Divadlo Z bedny
s pohádkou „O loupežníkovi“. Překvapilo nás,
že i loupežník se může bát zvířátek, která
přispěla k jeho nápravě.
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Jako každým rokem proběhl 27. září
projektový den u příležitosti státního svátku sv.
Václava. Koncem měsíce září si žáci čtvrtého a
pátého ročníku ověřili své nabyté znalosti na
dopravním hřišti v Sušici.

Novinkou v naší základní škole je
„Knihobudka“, kterou zatím obývá skřítek
Neposeda. Pomalu přibývají knížky, které
přinesou děti, a za každou donesenou knížku si
mohou odnést jinou k přečtení. V rámci výuky
jsme navštívili Českou poštu a dozvěděli se, jak
to s těmi balíky „chodí“. V této návštěvě
pokračovala i školní družina a své poznávání
místních institucí rozšířila o výstavu v Galerii
Stella Polaris. Zde se žáci dozvěděli mnoho
informací o Finsku. Jejich pozorné naslouchání
bylo odměněno materiály a omalovánkami o
Finsku. Velkým úspěchem bylo třetí místo
našeho „prvňáčka“ Ondřeje Koláře ve výtvarné
soutěži „Na plný plyn“. Další aktivitou
pořádanou naší školní družinou byla návštěva
žáků na Obecním úřadě. Na oplátku přivítali žáci
ZŠ ve školní družině, v rámci projektu „Naše
obec a třídění odpadu“, pana starostu Ing.
Chalupku.

Projektově
zaměřené
aktivity
pokračovaly praktickou ukázkou 1. pomoci,
tvořením projektu „Naše obec“ a „Zebra se za
tebe nerozhlédne“. Výstava v muzeu Lamberská
stezka „Spojeni Foglarem“ výborně navázala na
naši návštěvu ilustrací Zdeňka Buriana a
podnítila naše malé čtenáře k četbě Rychlých
šípů.

V rámci
celoročního
projektu
„Rozšiřování čtenářské gramotnosti dětí“ chystá
školní družina akci „Knižní detektivové“
spojenou se spaním ve škole, a to z pátku 25. 10.
na sobotu 26. 10. Opět v pátek, ale 1. listopadu,
proběhne v ZŠ projektový den „Halloweenské
učení“ zaměřený u starších ročníků na výuku
v angličtině. Odpolední program bude zaměřen
na tvorbu podzimních dekorací, kam srdečně
zveme všechny rodiče.
I letos pokračujeme ve sběru starého
papíru, šípků, kaštanů a žaludů. Pečlivě se
staráme o čisté okolí naší školy úklidem
spadaného listí. Občas nám vítr rozfouká
shrabané kupičky listí, přesto věříme, že nám
neodfoukne chuť a elán do dalších činností a
aktivit v naší „zámecké“ škole.
Mgr. Jitka Jacíková

POZVÁNKA NA ZAHÁJENÍ VÝSTAVY
ŽÁKOVSKÝCH
PRACÍ
ŽÁKŮ
ZŠ
ŽIHOBCE
Děti a paní učitelky z naší školy zvou všechny
maminky, tatínky, sourozence, prarodiče,
kamarády a známé na zahájení výstavy
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výtvarných prací, které představí ve výstavním
sále muzea Lamberská stezka. Výstava bude
zahájena vernisáží s doprovodným programem
ve středu 6. listopadu 2019 v 15 hodin.

NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli,
ahoj, ahoj tak jsme všichni tu...“
První školní týden byl především o setkávání,
seznamování a vzájemném poznávání. A aby se
nám ty první dny společného soužití nesly v
duchu pohody, zpestřily nám je hned dvě
pohádky, které jsme společně zhlédli se školáky
v naší školce.

Než jsme si začali užívat prvních společných
her, venku pomalu zavládl a začal hospodařit
podzim. Letos jsme ho přivítali „Drakiádou“
společně s maminkami na prvním tradičním
rodinném odpoledni. Naše setkání jsme zahájili
krátkým povídáním „O dráčkovi Papíračkovi.“

Potom jsme vyráběli dřevěného dráčka a
společně se všemi vyrobili draka s opravdu
originálním ocáskem, na kterém každý
zúčastněný zanechal svůj otisk dlaně. Dráček
bude zdobit naši školku a připomínat nám
společné chvíle. Odměnou za práci nám bylo
sladké pohoštění od našich šikovných maminek.
Odpoledne jsme zakončili v našem zámeckém
parku soutěžními „Drakohrátky.“ Počasí nám
přálo a sladká odměna určitě potěšila každého.

Tak jako listí za okny pozvolna opadává,
nebude to dlouho trvat a náš čarovný podzim se
přehoupne do kouzelného vánočního času.
Chtěli bychom proto všechny pozvat na naši
vánoční besídku, která se ponese v duchu
„Vánočního skřítka.“ Těšit se na Vás budou
všichni skřítci z naší školky.
Eva Čapková
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ V MUZEU
V muzeu Lamberská stezka jsme letos k výstavě
téměř tisícovky autíček (výstava Na plný
plyn…) vyhlásili výtvarnou soutěž, která trvala
od začátku května až do konce září. Během té
doby se nám sešlo rovných 40 obrázků, ze
kterých vůbec nebylo jednoduché vybrat tři
vítězné. Většinou se účastnili hlavně kluci, ale
malovalo i pár holčiček. Nejmladšímu malíři
bylo 5 let, nejstaršímu 14 let. Po dlouhém
rozhodování jsme vybrali tři vítěze, kteří byli
oceněni drobnými dárky. Třetí místo pak obsadil
Ondřej Kolář ze žihobecké základní školy 
Všem, kteří se soutěže zúčastnili moc děkujeme!

Po ukončení soutěže následoval tradiční
Memoriál Ing. Jiřího Fukse, kterého se
zúčastnily všechny týmy. Velmi nás potěšilo,
když některé týmy přijaly naše pozvání a zůstaly
u nás do druhého dne. Celý večer nám
zpříjemnila kapela Lovci Rytmů. Moc bych
chtěla poděkovat všem za účast, za přípravy,
obstarání občerstvení a baru a za skvělý průběh
celé akce. Velké poděkování patří obci Žihobce
a žihobeckým hasičům. Děkujeme.

1. místo: Petr Němec ( Bugatti chiron modré)
2. místo: Vojta Vaněk (Škoda RS)
3. místo: Ondřej Kolář (nákladní auto)

-

Z Rozsedel 

O pohár Rozsíka 3. 8. 2019
V sobotu 3. srpna 2019 to na
Rozsedelském hřišti žilo. Konal se zde již X.
ročník Pošumavské hasičské ligy. Již v poledne
se k nám začaly sjíždět týmy z různých koutů
okresu. Celkem se zúčastnilo 10 mužských a 5
ženských družstev. Letošní pohár si odvezli za
muže tým z Neznašov a z žen vyhrála Bystřice.
A jak se dařilo nám místním? Naši muži si
vybojovali krásné 2. místo a my ženy již tradiční
4. místo.

Hasičská soutěž v Podmoklech
V sobotu
24.
srpna
2019
se
v Podmoklech konala již druhým rokem
hasičská soutěž, které jsme se opět zúčastnili.
Muži zde získali 1. místo a ženy 3. místo. Závod
to byl skvěle připravený, atmosféra byla velmi
přátelská a my moc děkujeme za pozvání. I letos
se nám zde moc líbilo a doufáme, že se za rok
opět podíváme do Podmokel.
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-

Z Bílenic 

Bílenický pouťový víkend

Pošumavská hasičská liga 2019
V letošním roce se řady hasičského
družstva rozrostly o nové členy. Za mužské
družstvo začal běhat Zdenda Randák ml. a
k ženám se přidaly rovnou holčiny dvě,
Andrejka Frančíková a Anička Berková. Už od
prvních treninků bylo zřejmé, že si nováčci
povedou velmi dobře.
My ženy jsme se letos zúčastnily velké
části soutěží. Z počátku jsme získávaly časy
kolem 43 s, ale ke konci sezony jsme se
postupně propracovaly k času 35,95s. To je pro
nás obrovský úspěch. I přes veškeré snahy jsme
pravidelně obsazovaly čtvrtá místa. Nakonec
nám bylo souzeno i čtvrté místo v celkové
tabulce. Nadšení do hasičiny nám ale stále
přetrvává, a proto bychom příští rok chtěly opět
závodit. Bohužel muži si v letošním roce moc
nezazávodili. Ačkoliv zaběhli útok za 26s a
přivezli si i poháry, celkově to bohužel nestačilo
a obsadili krásné 9. místo. Doufám, že příští rok
se do toho opět pustí a začnou v plné síle opět
závodit.

Velmi bychom chtěli poděkovat obci Žihobce za
podporu!
M. Štampachová Jiříková, M. Prokopová

Milí čtenáři Žihobeckých listů, ráda bych
Vám napsala pár řádků o bílenickém pouťovém
víkendu. Sešli jsme se v sobotu 17. srpna 2019
odpoledne u již tradičního „pouťového opékání“
na našem dětském hřišti za hasičárnou. Děti
dorazily v doprovodu rodičů, babiček a dědečků
a „prověřily“ oblíbené průlezky, houpačky a hry.
Večer od 20 hodin se na připraveném dřevěném
parketu pod stany konala pouťová zábava, kde
hrála k tanci i poslechu kapela EX-CATR.
Místní hasiči zajistili občerstvení. Zpočátku
patřil parket dětem. Zábava dospělých se ale
protáhla do brzkých ranních hodin.

Další den 18. srpna 2019 se občané
Bílenic sešli na pouťovém klání v nohejbalu.
Turnaj se hrál před hasičárnou, nechybělo
občerstvení, dobrá nálada, vtípky na hráče,
sportovní zápal hráčů. Gratulace a obdiv
nepatřily jen vítězům turnaje, ale samozřejmě
všem, kteří se zapojili.

Za SDH Bílenice Michala Hodánková
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Ze sportu 

SDH Žihobce
Kulturní léto a sportovní podzim
Největší červencovou akcí se opět stalo
naše soustředění v areálu kempu Rohanov pod
Javorníkem. Od pondělí 22. do neděle 28. se
stanovalo již po sedmé. Stanové městečko,
kuchyně, jídelna, část vymezená ke sportování
vyrostly na stejném místě jako vloni a stejně
jako vloni se zde v rámci týdenního pobytu
vystřídala skupina až 30 táborníků. Příprava se
nepodceňuje, každým rokem přidáváme nějakou
novinku. Letos třeba táborové kino. To když
vám začne na táboře poprchávat, použijete deky
jako plátno, počítač spojíte s kamerou a z lavic
uděláte hlediště. Najednou máte obsazeno nejen
„svými“, ale i „sousedními“ diváky mladší
věkové kategorie. Pohádka se hodně líbila. Jenže
my neměli jen pohádku filmovou, den předtím
jsme byli pozváni na pohádku stínovou a
divadelní. Naši táboroví sousedi nás pozvali.
Připravili si zpívanou pohádku O červené
karkulce od Zdeňka Svěráka ze Tří bratrů. To
byl také nevšední zážitek.

Co by to bylo za soustředění, kdybychom si něco
nevyrobili na památku a někam se nevydali na
výlet. Domů si každý odvezl nové tričko, každý
si to své bílé vymaloval, jak se mu líbilo. Kluci
měli více podobné dresům svých oblíbených
fotbalových týmů, holky zase více kytičkové. A
výlet byl také netradiční. Prohlédli jsme si
javornickou chalupu vybavenou tak, jak byla
před 100 lety. To jsme viděli množství pro nás

již neznámých předmětů! Např. tál, máselnici,
… Pěšky jsme se pak vydali hledat menhiry
Slunečník, Měsíčník a Větrník. Menhiry, velké
kameny se zvláštní energií, mají svou historii.
Nachází se pod Javorníkem směrem ke Ždánovu.
Měsíčník jsme našli brzy, ale ty ostatní se nám
najít tolik nedařilo, i když jsme využívali různé
moderní aplikace. Po fyzické námaze všichni
přivítali zmrzlinu a kofolu. Zpět do kempu jsme
se vraceli linkovým luxusním autobusem.

Protože bylo více slunečných a horkých dnů,
nechybělo koupání a různé sportovní aktivity.
Poslední noc se stihla i stezka odvahy, kterou
všichni úspěšně zvládli. Táborák a večerní
hlídka byly každý den. Tak jako nechyběla ranní
rozcvička a denní služba.
A co se týká jídelníčku, tak i tady máme
novinku. Pizzu, palačinky, bramborový guláš,
špagety, … to čeká každý, ale teplé a čerstvé
řízečky v sobotu k večeři překvapily leckoho.
Byly výborné! Všichni se už těší na příští rok,
protože i po osmé na Rohanově bude skvěle.
Organizačně nejnáročnější letní akcí bylo
zajištění žihobeckého pouťového víkendu od
pátku do neděle. Ohlasy na celý srpnový víkend
však byly úžasné a jedinečné. V pátek 9. srpna
se do parku dostavilo přes 200 návštěvníků
letního kina. Film Bohemian Rhapsody (Film
Bohemian Rhapsody je oslavou rockové
skupiny Queen, jejich hudby a především
Freddieho Mercuryho) se rozezněl, diváci utichli
a vychutnávali si každý tón.
V sobotu se sice zhoršilo počasí, ale hasiči se
vody nebojí a situaci zvládli na jedničku zase. Po
obědě se sice plánovaný program trochu opozdil
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kvůli dešti, ale kdo přišel, určitě nelitoval. Mohl
zatleskat ukázkám požárních útoků nejmenších
hasičátek, letos k nám přijely děti od tří let
z SDH Přečín. V parku se předvedly pod
vedením pí Dany Makasové. Trénovat začaly na
jaře a u nás se jim moc líbilo. Sice patřily mezi
nejmladší, jejich hasičské auto zase mezi to
nejstarší. Bylo vyrobeno v roce 1940 a v roce
1942 se nacházelo na letišti v Praze. Patří mezi
jedinečné funkční exempláře. Požární útoky
předvedla i žihobecká Lvíčata. Do parku k nám i
letos zavítali dobrovolní hasiči za Sušice.
Tentokrát si pro obecenstvo připravili ukázku
hašení počítače a také všem předvedli, jak se
zachovat v situaci, když začne hořet vybavení
bytu. Samozřejmě pro zvídavé děti i dospělé
otevřeli zásahová auta a odpověděli na všechny
jejich dotazy.

autodromu! Poprvé v Žihobcích! Tato pouťová
atrakce nenechala v průběhu večera nikoho
v klidu. Do jedenácté hodiny se nepřetržitě
jezdilo, drandilo, strkalo, couvalo, brzdilo a
rozjíždělo. Za volantem se vystřídali úplně
všichni, od těch nejmladších a nejmenších po ty
babičky a dědy. Pokud jste neměli zrovna
volné autíčko, mohli jste si na parketě zatančit.
K tanci výborně hrála skupina De Facto. Kdo
chtěl něco komornějšího a vážnějšího, mohl ještě
v podvečer navštívit koncert v místním kostele.
Počasí se v sobotu přeci jen umoudřilo a večer
již nepršelo a dokonce se i oteplilo.

V neděli dopoledne se v parku čepovala tradiční
„dvanáctka“ a odpoledne se konal druhý ročník
folkového festivalu. Opět se posluchači usadili
na lavičky či deky a za již opět letního počasí si
příjemně odpočinuli, popovídali s přáteli.
Poslední skupina skončila své vystoupení v deset
večer. A tímto skončil pouťový víkend, během
kterého bylo všeho dostatek (zábavy i
občerstvení)!
Tady je třeba poděkovat všem, kteří se na
organizaci podíleli. Bylo to opravdu náročné, ale
vše se povedlo výtečně, perfektně a super.
Největší odměnou je srdečné poděkování, to
bylo vysloveno několikrát.

Protože se ochladilo, nebyla slibovaná pěna.
Děti se však mohly bavit na připravené
nafukovací skluzavce, její obliba je stále veliká.
To už se čas blížil k páté hodině a k dlouho
očekávanému překvapení, a to ke spuštění

Od kultury ke sportu. V sobotu 22. září
se naše SDH stalo pořadatelem další soutěže
Dětské šumavské hasičské ligy. Zúčastnilo se
celkem 19 družstev v kategoriích přípravka,
mladší a starší. První místa si odvezla družstva
z Vacova a Horního Poříčí, my byli bez medaile
na pátých místech v mladší i starší kategorii, ale
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od další sezóny nás to neodradí. Jsme skvělá
parta, která si každý závod s radostí užívá.
Protože se u nás soutěžícím opravdu líbí,
součástí tohoto odpoledne bylo i celkové
vyhodnocení a zhodnocení ligy. Počasí bylo
slunečné, občerstvení nechybělo. Pro pobavení
se opět objednala obří skluzavka. Dětské
odpoledne jako vymalované.

I v říjnu hasiči oživili zámecký park.
Tentokrát naše SDH zajišťovalo okresní soutěž
podzimního kola Hry Plamen – sobota 19. 10.
Soutěž organizuje OSH Klatovy. Do Žihobec
postupně v průběhu dne dojížděli mladí hasiči
z celého okresu. Celkem se v parku protočilo na
400 dětí a jejich doprovod (přes 30 kolektivů).
Na hřišti se běhala štafeta CTIF s překážkami a
v parku se běhal závod požární všestrannosti
(délka 2,5 km a 6 stanovišť – střelba za
vzduchovky, zdravověda, základy topografie,
technické prostředky PO, uzle, překonání
překážky – lano).

Soutěž začala v sedm ráno a poslední hlídka
dobíhala po čtrnácté hodině. Děkujeme ZŠ
Žihobce za poskytnutí školní jídelny při
vydávání svačiny soutěžícím. Podle hodnocení
rozhodčích a okresní Odborné rady mládeže byla
soutěž výborně připravena, a proto nám opět
patří velké poděkování. Naše Lvíčata odběhla
jako první a umístila se těsně za polovinou
startovního pole. Na jaře ještě soutěž pokračuje
dalšími disciplínami. Další soutěžní činnost
shrneme v příštím čísle.
Děkujeme
Obci
Žihobce,
Infocentru a
Muzeu
Lamberské
stezky
v
Žihobcích,
ZŠ Žihobce,
Divadelnímu spolku Tyl, p. Petru Lembergerovi,
p. Romanovi Koubovi, sponzorům a všem
aktivním členům SDH Žihobce za pomoc při
organizaci těchto akcí.
Na závěr přidáváme přání zdraví a
spokojenosti v roce 2020 a krásného prožití
konce roku a vánočních svátků.
Přijďte s námi 30. listopadu začít advent a
rozsvítit vánoční strom na návsi v Žihobcích.
Těšíme se na Vás!
www.sdhzihobce.cz
Za SDH Žihobce
L. Chalupková, J. Fiala
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TJ Žihobce

 Z divadla

Zápas, který se sice nepovedl zcela podle
představ a očekávání co se týče herní převahy a
gólové úrody, ale který přesto splnil stanovený
cíl – vítězství a zajištění si postupu do jarní části
soutěže ve skupině o postup do III.
třídy. V utkání jsme byli jasnými favority a
vzhledem k postavení soupeřů v tabulce,
bodovému rozdílu i brankovému skóre se
očekával jednoznačný průběh a jasné vítězství.
Hosté však překvapili a byli našemu týmu více
jak rovnocenným soupeřem a až do konce utkání
bylo o co hrát. Skóre otevřel nejprve Olda
Nemrava, který z hranice pokutového území
šikovně obstřelil obranu hostů, vč. brankáře. Ve
druhé půli zvýšil skóre Láďa Šumpík ze
skrumáže v pokutovém území hostů. Hostům se
podařilo následně snížit a až do konce utkání to
byl boj, kdy hosté cítili šanci na zisk prvního
bodu v soutěži a domácí zase potřebovali zvítězit
pro potvrzení svého postavení v tabulce a
zajištění postupu do jarní části soutěže ve
skupině o postup do III. třídy. I přes vyrovnaný
souboj se utkání neslo ve výjimečném duchu fair
play, kdy ve dvou případech (po jednom na
každé straně) po vstřelení gólu se útočící hráč
přiznal k ruce (!!), které si rozhodčí nevšiml a
původně uznaný gól odvolal. Podobná situace
bývá k vidění opravdu málokde a málokdy …

PROSLUNĚNÝ PODZIM V ŽIHOBECKÉM
DIVADLE

TJ ŽIHOBCE – SK NALŽOVSKÉ HORY
2:1 (1:0)
VÍTĚZSTVÍ A DEFNITIVA POSTUPU DO
JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽE VE SKUPINĚ O
POSTUP DO III. TŘÍDY ...
Aktuální tabulka
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.

Tým
TJ Žihobce
TJ Hory Matky Boží
TJ Sokol Hradešice B
TJ Žichovice B
SK Nalžovské Hory
staženo ze stránek TJ Žihobce
tj.zihobce.eu

V sobotu 5. října 2019 hostovalo
v prostorách divadelní scény strašínské divadlo
SDO Kolár se hrou Leo Rostena „Pan Kaplan
má třídu rád“. Divadelní představení o snaze
přistěhovalců z Evropy do Spojených států
naučit se angličtinu a získat státní občanství
prolíná celým divadelním kusem a je
doprovázeno
řadou
humorných
scének,
jazykových nepřesností a slovních hříček.
Výkon celého souboru herců byl diváky
kvitován a představení se všem velmi líbilo.
Divadelní spolek započal v září s nácvikem nové
hry, která bude uvedena v jarních měsících
roku 2020.
Karel Baumruk

 Z farnosti
V sobotu 10. srpna 2019 vystoupilo v našem
chrámu Proměnění Páně PELLANT TRIO
v sestavě:
Martin Kos – housle,
Veronika Malá – viola
a Magdalena Krzáková – violoncello.
Trio zahrálo přítomným posluchačům skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Pavla Vranického a
Volfganga Amadea Mozarta.
Krásný hudební zážitek byl odměněn
dlouhotrvajícím potleskem posluchačů.
Dovolujeme si Vás pozvat na vánoční koncert
ve středu 25. prosince 2019 v 10,00 v našem
kostele. Koncertem
Vás budou provázet dětské
B PK+
PKhlasy sborů základní školy v Žihobcích a dětí
2
0
19
sušických
škol.
0
0
Jde o 15 tradiční
setkání
dětských sborů
0vánočních
1
10
s posluchači
koncertů, které má
letitou tradici
a0 je hojně
1 navštíveno.
4
0

0

Srdečně zveme!

0

Petr Koutský
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Z

muzea a Infocentra

Turistická sezóna roku 2019 je pomalu u konce a
nás velmi těší, že Žihobce se svými
zajímavostmi jsou stále více v povědomí
návštěvníků Šumavy a Pošumaví. Nádherná
krajina, dominanta kostela Proměnění Páně,
pestrá kulturní nabídka, naše muzeum, galerie
Netopýr, Finské kulturní centrum, ale i nádherný
park s dětským hřištěm nebo koupaliště a skvělé
sportovní zázemí, to vše sem láká nejen turisty
zdaleka, ale i návštěvníky z blízkého okolí, kteří
se sem i vracejí a Žihobce a Žihobecko objevují.
Zájem se odrazil i v návštěvnosti muzea
Lamberská stezka, která byla v jeho dosavadní
historii zatím vůbec nejvyšší. Letos jsme na
sezónu připravili jak „zaručenou“ výstavu
obrazů paní Simonetty Šmídové, se kterou velmi
rádi spolupracujeme a příští rok počítáme s již
v pořadí sedmou výstavou jejích děl u nás, tak
velký úspěch měla výstava téměř tisíce modelů
autíček ze sbírky Martina Švece z Mělníka. Tuto
dvojici pak doplnila výstava ručně tkaných
gobelínů, kterou v polovině prázdnin vystřídala
unikátní výstava díla Zdeňka Buriana.

Nyní už se pomalu blíží čas Vánoc a zimní režim
v našem muzeu, což znamená, že kromě
připravených akcí pro vás budeme mít otevřeno
vždy v pátek a v sobotu. Přesto se můžete těšit
nejen na zajímavé výstavy, ale i na tradiční akce
jako jsou besedy nebo předvánoční tvoření.
Už ve středu 6.11. se můžete v 15 hodin přijít
podívat a podpořit děti ze žihobecké škoy,
které pořádají vernisáž výstavy svých
výtvarných prací. Začátekem listopadu také
zahájíme výstavu velmi tématickou…Peklo!
S čerty a vším, co k takovému peklu patří.
V pátek 22.11. od 18.00 pořádáme besedu
s cestovatelem a dobrodruhem Zdeňkem
Vackem. Jeho beseda se jmenuje Volání Mato
Tipila a my se díky fotografiím a krátkým
videozáběrům dostaneme od Kalifornie přes
Oregon,
Washington,
Idaho,
Montanu,
Wyoming až do jižní Dakoty.

Podruhé jsme také pořádali, letos ve skvělé
spolupráci s SDH Žihobce, také Folkový festival
v zámeckém parku. Počasí se vydařilo,
návštěvnost byla ucházející a my se těšíme, že
tuto akci příští rok opět zopakujeme 

Hned v sobotu 23.11. se v našem muzeu
uskuteční tradiční předvánoční tvoření, kde si
můžete vyrobit nebo koupit adventní věnce,
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výzdoby, drobné dárečky a děti se tu určitě nudit
nebudou.
A to už nás čeká první adventní víkend
v sobotu 30.11., který zahájí Lvíčata SDH
Žihobce
spolu
s ostatními
rozsvícením
vánočního stromečku a poté navážeme
koncertem v divadle, kde vystoupí ženský sbor
FAUX PAS se svěžím vystoupením pod
vedením Andrejky Sušilové ze Sušice.

Během dne navštívíme vánoční trhy v městech
Würzburg a Rothenburg /vzdálena 70 km/a
jejich návštěva bude programově velmi
zajímavá. Jsou zváni všichni příznivci
předvánočních putování!
Je možno se stále hlásit na Infocentru Žihobce
/724 895 012, info-muzeum@zihobce.eu/.

V prosinci navážeme na úspěšnou výstavu
věnovanou dílu Jaroslava Foglara výstavou
POCTA RYCHLÝM ŠÍPŮM a další zajímavé
výstavy a besedy pro vás připravujeme i v roce
následujícím. Proto sledujte naše stránky
www.zihobce.eu nebo facebook muzea a
infocentra.
Velice děkujeme všem za dosavadní přízeň, za
podporu a skvělou spolupráci SDH Žihobce,
divadelnímu spolku J. K. Tyla, TJ Žihobce a
v neposlední řadě samotné Obci Žihobce. Díky
také jednotlivcům, kteří nás svou činností
podporují, panu Baumrukovi, paní Svatkové,
panu faráři Koutskému, přispěvatelům našich
novin a mnoha dalším. Bez všech těch by
Žihobce nemohly být tou obcí, kterou jsou.
Otevřenou a nesmírně aktivní.
Do nového roku všem přejeme především
zdraví, životního optimismu a radosti 
Veronika Kočí a Libuše Kolářová
Spolek LAMBERSKÁ STEZKA
Spolek Lamberská stezka pořádá v
sobotu 7. prosince 2019 tradiční zájezd do
Bavorska.
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