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 Slovo

starosty 

Vážení občané
Nejprve Vás chci pozdravit v Novém roce 2016 a
popřát Vám všem hodně zdraví a ať se Vám vše daří.
Dnes se budu věnovat dvěma tématům.
1. Téma odpady
V současné době je v podvědomí občanů, že
společnost RUMPOLD – P, s.r.o. končí v naší oblasti
se svozem odpadů. Toto není pravda. Tato společnost
pouze přišla o část svých zákazníků, ale v činnosti
pokračuje dále bez omezení. Je ale pravdou, že byla
založena nová společnost zabývající se odpady, a to
společnost Pošumavská odpadová, s. r. o. Tato
společnost provozuje stejnou činnost a v současné
době zajišťuje vše okolo odpadů pro města Klatovy a
Sušice. Obec Žihobce je pro rok 2016 zajišťována
společností RUMPOLD – P, s. r. o.

A teď již k samotným odpadům. V loňském roce se
nám podařilo, a to i díky Vám, nenavýšit objem
komunálních odpadů, dokonce jsme o nějakou tunu
byli lepší, a z toho plyne, že ani obec na tento druh
nemusela doplácet více než předchozím roce. U
separovaných odpadů nám množství o něco málo
narostlo. Tento nárůst ale neznamenal nikterak
razantní nárůst ve financích.
Zde se zastavím. Separování (třídění) odpadů je velice
záslužný čin od občanů, za což jim děkujeme.
Stoupající trend vytříděného materiálu nám například
umožnil některým skupinám obyvatel snížit cenu. Ale
zároveň nemohu nepřipomenout i dodržování pořádku
okolo nádob na tříděný odpad, kde se nám ukazuje
nešvar, kdy občané odpad vytřídí, přivezou na sběrné
místo, ale již tento odpad nevhodí do příslušné
nádoby. Proto opět apelujeme na ty občany, kteří toto
provádí, a žádáme je, zda by nemohli takto vytříděný
odpad do sběrných nádob naházet.
BIO odpad: Obec Žihobce v loňském roce, s pomocí
dotačních titulů, pořídila techniku a nádoby na svoz a
třídění BIO odpadu. Máme ve skladech složeno 50 ks
kompostérů o objemu 1000 litrů a 50 ks Popelnic o
objemu 240 litrů na BIO odpad. Dále je připraveno
několik velkoobjemových kontejnerů, které budou
rozmístěny v jednotlivých obcí od měsíce dubna do
cca konce měsíce října. Součástí tohoto vydání listů je
i několik příloh. Jednou z nich je i žádost o propůjčení
kompostéru (zde budou upřednostněny žádosti občanů
z 1. Šimanov, 2. Kadešice a poté ostatní). Kompostér
bude pronajat na dobu 5 let. Žadatel se musí zavázat,
že bude používat kompostér pouze ke kompostování.
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Dále bude možno požádat o pronájem BIO popelnice,
která bude pronajímána na zelenou sezonu tj. od
měsíce března do měsíce října. (Zde budou
upřednostněny žádosti občanů 1. Žihobce, 2. Bílenice
a Rozsedly v Šimanově a Kadešicích zatím nebude
možno žádat o popelnice).
Vždy budou upřednostněny občané s trvalým
bydlištěm a občané starší. Pokud žádosti převýší
nabídku, bude sortiment doplněn.
Součástí listů budou také návody, jak nejlépe
kompostovat a jek rozdělovat BIO odpad.
Od měsíce března bude otevřena „komunitní
kompostárna Žihobce“. To je zařízení, kde mohou
občané ukládat BIO odpad. Tato kompostárna bude
sloužit všem občanům z obvodu pod správou Obce
Žihobce.
Závěrem k této oblasti bych chtěl požádat o ještě větší
třídění a u udržování pořádku u sběrných nádob.
2. Téma udržování pořádku na veřejných místech
a komunikací
V poslední době se opět stává, a to ve všech částech
obce, pravidlem volně pobíhající zvířectvo. Nejvíce
sledován je volný pohyb psů, ale i volný pohyb
drobného zvířectva – slepic. Žádáme občany, aby si
zabezpečili svá zvířata, a tím zabezpečili jak
bezpečnost, tak pořádek.
Dalším rozmáhajícím se jevem je znečišťování
komunikací, jak státních, tak místních i účelových,
které spadají pod správu obce. Asi lze pochopit, že
nějakou činností, například zemědělskou nebo
lesnickou, dojde k znečištění komunikací, ale většina
z nás již nechápe, že viník po sobě tyto komunikace
neuklidí – nedá do původního stavu. Zde bych požádal
hlavně zemědělce, aby svou činností přispívali i k
utváření vzhledu obcí a okolí i po stránce čistoty.
Žádáme i ostatní občany, aby vzhled obcí nekazili
znečišťováním.
V první polovině roku 2016 bude vydána nová
vyhláška zabývající se těmito oblastmi.
K tomuto vydání dále připojujeme dotazník pro
občany Kadešic, kde se dotazujeme, zda by měli
zájem o vybudování veřejného vodovodu a jakou
cenovou relaci by byli schopni akceptovat jako
nejvýše možnou. Dále dotazník pro občany Bílenic,
kde řešíme lípy okolo kapličky.
Všechny žádosti i dotazníky oddělte, vyplňte a
předejte do konce února na Obec Žihobce, popřípadě
jakémukoli zastupiteli Obce Žihobce.
V příštím vydání se budeme věnovat možnému
rozvoji našich obcí.
Přeji mnoho pěkných dnů.
- Pavel Chalupka –

 Naše

farnost v roce 2016 

Vážení občané a farníci,
chtěl bych Vás pozdravit v tomto roce s přáním
vzájemného pochopení a spolupráce při naplňování
záměrů naší farnosti.
Rok 2016 je prvním rokem po pětileté udržitelnosti
projektu Rekonstrukce proměnění Páně v Žihobcích,
kdy jsme v létech 2011–2015 museli plnit určená
kritéria společenských dopadů realizovaného
projektu. Jinými slovy, nejsme již tak striktně vázáni
počtem kulturních akcí, aktivit a dalších
společenských akcí, jako tomu bylo v létech
předchozích.
Neznamená to, že se u nás nebude nic dít:
- rádi bychom uspořádali v průběhu roku čtyři až šest
koncertů s tělesy, z nichž některá zde již vystupovala,
- v pátek 27. května 2016 Noc kostelů, které je
koordinována po celé vlasti,
- žihobecká pouť (neděle 7. srpna) s doprovodným
kulturním programem,
- pondělí 26. prosince (svátek Sv. Štěpána), který bude
dnem 140. výročí vysvěcení chrámu (1876),
- rádi bychom z výtěžků koncertů, sbírek, darů farníků
a sponzorů připravili dostatečné množství prostředků,
abychom mohli realizovat osvětlení chrámu podle
připravené instalace z etapy rekonstrukce.
Věřím, že mému úsilí budete nápomocni a předem
Vám děkuji!

- P. Petr Koutský, administrátor farnosti -

 Ze

školy a školky

ŠKOLA
Po podzimních prázdninách jsme ve škole přivítali
některé z rodičů a budoucích prvňáčků v rámci Dne
otevřených dveří. Využili jsme nabídky na divadelní
vystoupení Krejčík Honza v Sušici, které bylo plné
veselých písniček. Také i k nám tradičně zavítal
Mikuláš a čert 4. 12. 2015. Dětem za písničku nebo
básničku nadělili mikulášskou nadílku.
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K době předvánoční patří kromě vyrábění krásných
dárečků také divadlo. Byli jsme se podívat
v kulturním domě v Rabí na pohádku Kouzlo Vánoc.

A nastal adventní čas, čas plný očekávání a přání.
Téma Vánoc se prolínalo všemi předměty. Letos
poprvé proběhla výtvarná soutěž O nejhezčí vánoční
ozdobu. Soutěže se zúčastnily téměř všechny děti a je
nutno říci, že ozdoby byly jedna hezčí než druhá.
Ozdoby hodnotili nejen sami žáci, ale i rodiče a
zaměstnanci školy. Svým hlasem a cenou přispěl i pan
starosta. Zpěvem koled jsme společně s dalšími
občany obce Žihobce a hosty ,,rozsvítili stromeček“
28. 11. 2015.
Dne 18. prosince se v divadelním sále předvedly děti
z mateřské a základní školy za velké účasti rodičů,
prarodičů a dalších hostů. Jako vždy malé děti
okouzlily svou bezprostředností a školáci svým
umem. Žáci ze základní školy se pak představili ještě
vystoupením 25. prosince v kostele Proměnění Páně
v Žihobcích.

V úterý, před vánočními prázdninami, se žáci a
pracovníci školy sešli u vánočního stromečku, kde děti
našly dárečky od svých spolužáků. Pozvání přijal i pan
starosta, který popřál všem krásné Vánoce a šťastný
nový rok.
Ve třídě jsme si potom připomněli staré zvyky a
tradice. Některé jsme si i vyzkoušeli (krájení jablíčka,
házení pantoflem, louskání ořechů a podobně).

A nezapomněli jsme ani na lesní zvířátka, kterým jsme
při vycházce s družinou donesli něco na zub.
Všem občanům Žihobec přejeme do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
- Mgr. J. Houzarová –
ŠKOLKA
Jeden kalendářní rok je za námi a druhý na nás čeká.
Těšíme se na nové dny a možná tak trochu
rekapitulujeme. Jen se nám podařilo zapojit naše malé
nováčky do běhu činností v naší školce, už jsme si
podzimní dny zpestřili návštěvou keramické dílny v
Sušici, kde jsme pro svoje rodiče vyrobili krásné,
podzimní, dekorativní svícínky. Zážitky, které nás při
práci s novým materiálem obohatily, bychom si rádi
určitě zopakovali.

Dáreček jsme měli možnost předat na již tradičním
setkávání rodičů s dětmi v MŠ, které se tentokrát neslo
v duchu „Bramboriády“.
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Za hojné účasti rodinných příslušníků jsme strávili
příjemné odpoledne, plné podzimního tvoření a
soutěžení.
Bramborová strašidýlka se díky fantazii všech
zúčastněných moc povedla. V listopadových
plískanicích nás pobavilo zábavné představení s
Honzou Krejčíkem v kině Sušici.
A jak to už bývá, čas pádí a utíká, zaťukal nám na
dveře Mikuláš s čertem.

Předvánoční atmosféra vyvrcholila, a pak už jsme se
plni očekávání nemohli dočkat návštěvy Ježíška s
vánoční nadílkou.
Čas se vrátit nedá, takže zbývá jen ohlédnutí za
uplynulým rokem. Snad to byly převážně dobré věci a
dobré dny. Přejeme Všem šťastný a úspěšný rok 2016.
Děti a učitelky z MŠ.
- děti a učitelky z MŠ –

Z

divadla 

ŽIHOBECKÉ DIVADLO O V ZIMĚ 2016
Milí spoluobčané,
dovolte, abychom si v tomto roce připomněli, že před
115 léty se Divadelní spolek Tyl prezentoval
počátkem ochotnického divadla (1901) zpěvohrou
České Amazonky aneb Ženská vojna v režii
zakladatele žihobeckého divadla pana Františka
Procházky. Hrálo se v hostinci „U Kojzarů“ a
v prostorách žihobeckého zámku.
V průběhu let zakoupila obec budovu bývalého
zámeckého skleníku a žihobečtí ochotníci předvedli
před devadesáti pěti léty hru Paličova dcera ve
vlastním žihobeckém divadle (1921).
Obec byla jedním z mála vlastníků divadelních scén
v zemi, ne-li jediným.
A co se děje na divadelní scéně dnes?
Nežijeme jen vzpomínkami, spolek Žihobecké
divadlo zkouší druhý měsíc hru Lumíra Kubátka
Podhorský penzion, náš dorost v Kajetánku chystá hru
Jak to bylo s vodníkem – na původní motivy hry Karla
Jaromíra Erbena ve vlastní úpravě.
Trochu jsme se sice báli, ale sebrali jsme odvahu a
jako malá „čertidla“ jsme také něco předvedla. Čas
adventní si ve školce opravdu užíváme, tvoříme,
zdobíme a vrcholem našeho úsilí je vystoupení na
vánoční besídce, tentokrát na téma Sněhuláček
panáček. Také jsme shlédli divadelní představení
Vánoční kouzlo v kulturním domě v Rábí.

Časový program činnosti spolku v prvním půlroce
2016:
- nácviky her (pátky: dospělí, neděle: děti),
- 23. ledna – valná hromada spolku dospělých,
- 19. března 2016 – sobota v 19:00 – Divadlo
Bolešiny, kus Spartakiáda v režii Františka Strnada,
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- závěr března – dětský soubor Kajetánek – Tři zlaté
vlasy Děda Vševěda – repríza: leden 2016,
- duben 2016 – spolek dospělých – premiéra
Podhorský penzion – termín dosud neurčen,
- 13. května 2016 – pátek v 19:30 – Divadlo
Sušdivoch – kus Veselé paničky Windsorské v režii
Věry Holé,
-závěr května – dětský soubor Kajetánek – Jak to bylo
s vodníkem – termín upřesníme.
Milí spoluobčané – diváci,
chceme Vám popřát do Nového roku 2016:
- pevné zdraví, hodně štěstí a úspěchů v práci i ve
vašich v rodinách,
- současně děkujeme vlastníku divadelní scény – Obci
Žihobce – za vzájemnou spolupráci v průběhu roku 2015,
-nám všem trpělivost a píli při studování her a
vyvrcholení naší činnosti pozváním na premiéry
našich souborů.
Rovněž Vás chceme pozvat na obě představení
partnerských divadel, která budou u nás hostovat
v březnu a květnu.
Všechna představení budou plakátována a podpořena
rozhlasovými relacemi obce.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
-kb-

 Ze

sportu 

TJ Žihobce, spolek
Vážení čtenáři Žihobeckých listů, na úvod dovolte,
abychom i touto cestou, byť vzhledem k termínu
vydání tohoto čísla Žihobeckých listů s mírným
zpožděním, poděkovali všem svým členům,
příznivcům, sponzorům a obchodním partnerům za
přízeň, podporu a spolupráci v roce 2015 a zároveň
popřáli všem spoustu radostných okamžiků, pevné
zdraví a mnoho štěstí do nového roku 2016. Předem
všem děkujeme za přízeň i v tomto roce.
Sotva skončila sezóna 2015, zahájili jsme v listopadu
práce na přípravě nové sezóny 2016 s cílem nadále
zkvalitňovat prostřední areálu a vytvářet podmínky
pro ještě lepší zázemí nejen pro naše členy a příznivce,
ale především pro všechny návštěvníky našeho
sportovního areálu.
Z důvodů bezpečnosti návštěvníků areálu a ochrany
našeho majetku jsme se 6. 11. 2015 „rozloučili“ s
jednou z výrazných dominant areálu – vzrostlého
stromu u budovy kabin na svahu u hřiště. Byl to nutný
krok, který ochrání budovu kabin a podzemní přípojky
elektřiny před poškozením a zároveň zajistí větší
komfort při výhledu na hřiště z tribuny.

Zároveň jsme zahájili generální rekonstrukci oplocení
areálu směrem od potoka. Oprava již byla nezbytná.
Vzhledem k tomu, že jsme neobdrželi žádné dotace
ani jinou podporu, o které jsme žádali, byli jsme
nuceni rekonstrukci provést plně v naší režii a
svépomocí. Pokud to bude možné, chtěli bychom v
roce 2016 po dohodě s obcí pokračovat rekonstrukcí i
zbylé části oplocení.
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Za výrazné pomoci našich fotbalistů a aktivních členů
TJ jsme při brigádě 7. 11. 2015 provedli úklid celého
areálu a jeho okolí. Zde patří všem zúčastněným
poděkování a uznání za dobře odvedenou práci.
Naše největší a nejnáročnější akce roku je tradičně
příprava a organizace oblíbené akce pro děti –
Pohádkový les, která se uskutečnila v neděli 15. 11.
2015 od 16:30 hodin tradičně v zámeckém parku v
Žihobcích. I přes nepříznivé počasí akci navštívilo
(podle počtu vydaných dárků) více jak sto dětí ze
Žihobec a blízkého i vzdáleného okolí. Celková
návštěvnost akce činila včetně doprovodu dětí více jak
tři sta návštěvníků. Na dvanácti stanovištích čekalo na
návštěvníky množství pohádkových postav a
postaviček, plnění zajímavých úkolů, drobné dárky i
stylové občerstvení.

Stejně jako v minulých letech se akce vydařila a
návštěvníci, zejména děti, odcházeli spokojeni s
množstvím dárků i zajímavých zážitků, které měly
navodit sváteční náladu blížícího se adventu a vánoc.

Na přípravě a průběhu akce se podílel realizační tým
složený z členů a příznivců TJ Žihobce, spolek v počtu
dvaceti osmi osob. Příprava zahrnovala scénář akce,
rozdělení úkolů mezi členy realizačního týmu, nákup
a přípravu kostýmů, dárků pro děti a občerstvení,
technické zajištění akce jako propagace, osvětlení,
dekorace, kulisy a podobně. Akce byla uskutečněna za
spolufinancování Obce Žihobce, která přidělením
grantu umožnila akci uskutečnit v požadovaném
rozsahu a kvalitě.

S nástupem zimy zahájili své pravidelné „mače“
v žihobecké tělocvičně týmy florbalu a pokračovala
činnost Dětského sportovního kroužku při našem
spolku.

V závěru loňského roku a počátkem letošního roku se
výkonný výbor našeho spolku zabýval také
inventarizací svého majetku, přípravou rozpočtu a
plánu investičních akcí na další rok, včetně zkoumání
možností čerpání dotačních titulů, plánem akcí v roce
2016, zajištěním činnosti fotbalového týmu před
zahájením jarní části soutěže a v neposlední řadě
přípravou valné hromady spolku, která proběhne na
jaře letošního roku.
Závěrem bychom také chtěli poděkovat nejen našim
sponzorům, kteří se v loňském roce svojí přízní
podíleli na ekonomickém zajištění sportovní činnosti
našeho spolku, ale především Nadaci ČEZ a Obci
Žihobce, od kterých jsme obdrželi významné granty
na podporu naší činnosti. Zvláště nově zvolený přístup
Obce Žihobce k podpoře spolkového života v obci
svědčí o tom, že obec má zájem podporovat
dobrovolnou činnost svých občanů při zajišťování
společenských, kulturních i sportovních aktivit.
Fotbal
Dne 7. 11. 2015 se naši fotbalisté rozloučili s
podzimní sezónou. A byla to rozlučka, jak má být.
Dopoledne společná brigádička na úpravě areálu,
společný oběd, odpoledne fotbálek se starou gardou
TJ Žihobce a na večer „dokopná“ plná dobrého jídla a
zábavy. Úspěšná podzimní sezóna tak byla důstojně
završena. Pokud našim fotbalistům vydrží "pracovní
nasazení" a "týmový duch" i do jarních bojů, můžeme
se jenom těšit...
Podzimní část soutěže se našim fotbalistům opravdu
vydařila. Nebýt některých zbytečných bodových ztrát,
zejména ze začátku soutěže, mohlo to být ještě lepší.
Konečné 3. místo v polovině soutěže je po delší době
opět výborný výsledek a dobré východisko do jarních
bojů. Zimní příprava našeho fotbalového týmu bude
obsahovat, kromě tréninků v tělocvičně a na hřišti,
krátké zimní soustředění a několik přípravných zápasů
s týmy z blízkého okolí. Kádr týmu bude doplněn o
některé nové hráče, možná někdo i odejde. Věříme, že
jaro bude minimálně tak úspěšné jako podzim.
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Začínáme v sobotu 26. 3. 2016 v 16:00 hodin na
domácím hřišti s týmem FK Svéradice B. Přijďte nás
povzbudit!
Něco málo statistik po podzimní části soutěže:
Tabulka III. Třídy OFS Klatovy
(±)

Rozpis zápasů pro jarní sezónu:
(Termíny venkovních zápasů se ještě můžou do
poloviny března 2016 měnit.)
SO
SO

26.03.
02.04.

16:00
16:00

TJ Žihobce
TJ Žihobce

-

NE

10.04.

15:00

-

SO

16.04.

17:00

-

TJ Žihobce

SO
SO

23.04.
30.04.

17:00
17:00

-

TJ Sokol Plánice
TJ Žihobce

SO

07.05.

17:00

TJ
Sokol
Zavlekov
TJ
ARBO
Velhartice
TJ Žihobce
TJ
START
Dešenice
TJ Žihobce

FK Svéradice B
FJ SRK
Železná Ruda, o. s.
TJ Žihobce

-

z

v

r

p

skore

1.

TJ START
Dešenice

13

10

0

3

52 : 24 30

(9)

2.

FK Budětice
2012

13

8

3

3

2

33 : 12 30

(18)

3.

TJ Žihobce 13

5

7

1

1

24 : 14 23

(8)

4.

TJ Sokol
Mochtín B

13

7

1

1

5

32 : 26 23

(8)

SO
SO

14.05.
21.05.

17:00
17:00

FC Švihov
TJ Žihobce

-

5.

TJ Sokol
Chudenice

13

7

2

4

28 : 23 23

(5)

SO

28.05.

17:00

-

6.

TJ ARB
Velhartice

13

7

1

5

23 : 15 22

(1)

04.06.
11.06.

17:00
16:00

-

TJ Bezděkov
TJ Žihobce

7.

FJ SRK
Železná
Ruda, o. s.

SO
SO

13

6

2

1

5

32 : 30 21

(3)

SO

18.06.

17:00

TJ
Sokol
Chudenice
TJ Žihobce
FK Budětice
2012
TJ Žihobce

TJ Tatran
Velké Hydčice
TJ Žihobce
FK DUKLA
Janovice B
TJ Žihobce

-

TJ Sokol Mochtín B

8.

TJ
Bezděkov

13

6

2

1

5

22 : 26 21

(6)

9.

TJ Sokol
Zavlekov

13

6

1

1

6

36 : 31 20

(2)

10.

TJ Tatran
Velké
Hydčice

13

4

3

3

6

19 : 34 18

(6)

11.

FK Dukla
Janovice B

13

4

2

1

7

21 : 37 15

(0)

12.

FK
Svéradice
B

13

3

2

1

8

26 : 30 12

(-6)

13.

TJ Soko
Plánice

13

2

2

1

9

14 : 27 9

(-12)

14.

FC Švihov

13

2

0

11

19 : 52 6

(-15)

Střelci
Oldřich Nemrava
Martin Lemberger
René Šikl
Václav Staněk
Václav Hrach
Karty
Nguyen Huy Truong
Plechata Martin
Lemberger Martin
Mička Bohumil
Nemrava Oldřich
Waldman Petr
Hrach Václav
Novosad Stanislav
Nemrava Michal
Šikl René
Příhoda Václav
Šimáček Jindřich
CELKEM

Počet gólů
11
4
4
3
2
žk

čk

5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
29

1

body

Podrobné a aktuální informace o naší činnosti
naleznete na našich webových stránkách:
http://tj.zihobce.eu.
- Jiří Maco -

Z

Bílenic 

Předvánoční posezení
Předvánoční posezení spojené s programem pro děti
se uskutečnilo v Bílenicích v místnosti obecního
domu 19. 12. 2015. Děti, které se sešly v hojném
počtu, se dozvěděly něco o staročeských vánočních
zvycích. Některé ze zvyků si mohly i sami vyzkoušet
– pouštění lodiček, rozkrajování jablka. Každé ze
zúčastněných dětí si vyrobilo vánoční ozdobičku a
hvězdu. Ke zpříjemnění a navození vánoční atmosféry
hrály koledy a bylo připravené pohoštění.

1
1

Do nového roku 2016 přejeme všem hlavně mnoho
zdraví a štěstí.
- za SDH Bílenice Michala Hodánková 3
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 Z Kadešic 
Vážení čtenáři Žihobeckých listů,
Dovolte mi, abych Vás pozdravila z Kadešic a napsala
pár vět o tom, že rozhodně nezahálíme.
Místní hasiči v květnu pořádali posezení u májky, za
což jim patří velký dík. Naše májka není z největších,
přesto ji každý rok hlídá do brzkých ranních hodin
celá řada lidí.
Další povedenou akcí byly pouťové oslavy.
Společným úsilím jsme na návsi postavili stany,
nanosili židle a stoly, pan Sova zapůjčil chlazení,
nechyběly ani grilované speciality a pouťové koláče a
vše tedy mohlo začít. V pátek jsme poseděli nanečisto
a při sobotním večeru nám zahrálo hudební uskupení
ZP BAND. Velmi podařené akce se účastnili nejen
místní, ale i chalupáři.
V předvánočním období jsme ještě zorganizovali
rozsvícení vánočního stromečku na návsi. Sešli jsme
se v sobotu 28. listopadu v podvečer, rozsvítili
stromek, zazpívali koledy, již tradičně za doprovodu
hudebního uskupení ZP BAND, a popovídali jsme si
u ohně a u šálku svařeného vína.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na
organizaci akce podíleli a kteří mi pomáhali. A když
jsem u toho děkování, děkuji i Obci Žihobce a SDH
Kadešice za finanční příspěvek na tuto akci.
Na prvního ledna nás čeká výstup Na Třešńovku, tak
doufám, že se uvidíme v plném počtu.
- Z. Jahnová -

Z

Rozsedel 

Lampiony v Rozsedlech aneb Rozsvítíme celou ves
Dne 31. října 2015 se konal lampionový průvod
v Rozsedlech.
Od 16:30 si děti mohly vyrobit lampion a rodiče
popíjeli svařené víno. O dobroty nebylo nouze,
protože byli napečené rohlíčky a nechyběli ani
bonbony a dětský punč.

V 18:30 vycházel průvod z návsi a prošel celou vsí.
Účast byla veliká a zúčastnilo se jí kolem 25 dětí a
desítka rodičů.
Společně prožité odpoledne si všichni užili a už se
moc těšíme na další akci, kterou bude rozsvěcení
vánočního stromečku.
- Anetka Jendruščáková a Eliška Žáková (10 let) Pro děti byla připravená rukodělná dílna. Napočítali
jsme 47 návštěvníků, včetně dětí a myslím si, že jsme
započali novou příjemnou tradici.

 SDH

Žihobce 

Vážení čtenáři Žihobeckých listů,
přejeme úspěšný a pohodový rok 2016 a přinášíme
Vám malé nahlédnutí do naší hasičské kuchyně.
SDH Žihobce v loňském roce uskutečnila řadu akcí,
na které letos bude chtít jistě navázat. Na výroční
valné hromadě byl představen i další plán nových
aktivit, a tak pokud se podaří časově skloubit naši
soutěžní sezónu s těmito akcemi, máme-máte se určitě
na co těšit.
Odstartujeme 6. února masopustním průvodem. Sraz
všech masek bude v klubovně hasičské zbrojnice,
občerstvení a hudební doprovod je již zajištěn. Zveme
všechny příznivce.
Druhou tradičně a stejně jako v loňském roce
pořádanou akcí bude stavění májky 30. dubna. Ti
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mladší určitě pomohou se zdobením a starší si pak
jistě posedí u táboráčku.
Letošní hasičský program jsme zaplnili zcela novými
společenskými aktivitami, které zpestří život v obci,
pomohou naši obec zviditelnit a přispějí i finančně na
další spolkovou činnost. Chtěli bychom na přelomu
května a června upořádat „Hasičský cross“, tedy
takový branný běžecký závod pro různé věkové
kategorie a skupiny (např. rodiče s dětmi). Začali jsme
spolupracovat s charitativními organizacemi a
prostřednictvím jich se spojujeme se známými
osobnostmi v kultuře a televizi. V průběhu prázdnin
pak připravujeme pro všechny odvážné cyklistické
závody. Chtěli bychom také pro zájemce v místním
parku uskutečnit filmovou projekci, takové parketové
letní kino. Poslední předpokládanou novinkou je
zábavné odpoledne s jednotkami záchranného
integrovaného systému.
V našem plánu jsme určitě nezapomněli na
prázdninové kempování dětí na Rohanově, na
pořádání zářijového závěrečného kola soutěže dětské
Šumavské hasičské ligy a adventního rozsvícení
vánočního stromku.
Naše sportovní činnost se rozjede v březnu zimním
srazem Mladých hasičů v Nýrsku, pak se zúčastníme
závěrečného kola hry Plamen v Malém Boru a od
června se zapojíme do seriálu dětské Šumavské
hasičské ligy. Naše dorostenky čeká zimní příprava
v tělocvičně, okresní kolo Dorostu, přáním je
postoupit do krajského kola a ještě dál, podívat se na
republikové finále, tentokrát v Českých Budějovicích.
Muži s dorostenci pak začnou připravovat techniku a
také se postupně zapojí do okrskových a okresních
soutěží. Cílem všech, dorostenek i mužů, jsou soutěže
jak Šumavské hasičské ligy, tak i Západočeské ligy.
Nasbírané loňské zkušenosti chtějí sportovní týmy
zúročit a stále zlepšovat.
Náplň je velmi bohatá a různorodá. K tomu, abyste
byli včas o všem dostatečně informováni, byly
vytvořeny i nové webové stránky (http://sdhzihobce.cz),
spolupracujeme také s informačním centrem, nově se
spojujeme s Českým rozhlasem a regionálním
vysíláním ČT 24.
Je na místě poděkovat všem, kteří nás podporují a kteří
nám pomáhají. Vážíme si toho a doufáme, že řada
nových aktivit se tak podaří uskutečnit a že se Vám
budou líbit.

-L. Chalupková, J. Fiala-
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 Vzpomínka Marie Pelikánové 
V listopadu uplynulo pět let od opravy našeho kostela.
Letos v prosinci, na svátek Sv. Štěpána 26.12 uběhne
140 let od vysvěcení nově postaveného kostela. Od
roku 1924 byl kostelníkem můj dědeček pan Tomáš
Kresl.

Tomáš Kresl

Augustýn Kresl
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Jako děti jsme s ním chodily zvonit klekání, někdy
také natahovat hodiny. Před Vánoci jsme mu
pomáhaly zdobit stromečky a stavět betlém. V té době
to v kostele vypadalo trochu jinak než nyní. Tam kde
je dnes kaple, byly uloženy máry. Na zdech vysely
různé starodávné věnce, které se používaly při
pohřbech. Byl tam také uložen betlém, který se
přenášel do kostela místo oltáře P. Marie. Nebylo to
jednoduché. Děda zemřel v roce 1964. Následujících
pět let kostelničil jeho bratr Augustýn a poté se ujala
služby má maminka Marie Pintířová. A tak přešla
služba z otce na dceru.
-Marie Pelikánová-

TJ ŽIHOBCE
2. 4. 2016: Otužilecké plavání - 8. ročník
od 10h na koupališti v Žihobcích
2. 4. 2016: Mistrovské fotbalové utkání III. třídy
(TJ Žihobce - FJ SRK Železná Ruda, o.s.)
Areál TJ Žihobce od 16h
23. 4. 2016: Mistrovské fotbalové utkání III. Třídy
(TJ Žihobce - TJ Sokol Plánice) Areál TJ Žihobce
od 17h

p. Kondrys, B.Vošalík, A. Pintíř

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŽIHOBCE
 ZVE NA PŘEDNÁŠKY
12. 2. 2016: Přednáška RNDr. Luďka Bufky –
Šumavské šelmy (k výstavě obrazů výtvarníka a
zoologa Ludvíka Kunce) od 17,30h.
10. 3. 2016: Přednáška Aleše Červeného – Minerály
okolí Horažďovic od 17h.

 Zveme

Vás na akce 

SDH ŽIHOBCE
6. 2. 2016: Masopustní průvod
30. 4. 2016: Stavění májky

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŽIHOBCE
 ZVE NA VÝSTAVY
18. 1. – 31. 3. 2016: Příroda a lidé: Výstava
fotografií RNDr. Luďka Bufky z Jižního Altaje
18. 1. – 31. 3. 2016: Výstava obrazů výtvarníka a
zoologa Ludvíka Kunce
20. 1. – 30. 5. 2016: Výstava umělecké tvorby Jiřího
Hudce
2. 4. – 30. 6. 2016: Šumavské krajiny: Výstava
obrazů Milana Čiháka a broušené kameny Petra a
Ladislava Lhoty
2. 4. – 30. 5. 2016:Angeli Archangeli Defensores
Nostri: Výtvarník Josef Haring

(Změna vyhrazena!)
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 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
Šimáčková Marie
Prokopová Marie
Dlouhý František

Bílenice
Rozsedly
Žihobce

ÚNOR
Ciněk Josef
Rožánek Jaroslav
Niebauerová Marie
Rožánková Růžena
Polanka Bohumil
Kůsová Františka
Jiříková Anna

Kadešice
Rozsedly
Rozsedly
Žihobce
Rozsedly
Žihobce
Bílenice

BŘEZEN
Holečková Zdeňka
Kraml Rudolf
Veselý Josef
Fuksová Růžena

Rozsedly
Šimanov
Žihobce
Kadešice
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