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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané,
nejprve Vás chci pozdravit snad již s jarním
počasím.
Budu se nejprve věnovat svému oblíbenému
tématu – odpadům. Sběr nebezpečného a
velkoobjemového odpadu bude letos probíhat v
jiném formátu, a to v přivezení ve stanovený čas
a rovnou umístění do přistaveného kontejneru.
Nebudeme již na známých místech tvořit
hromady odpadů. Od tohoto opatření si
slibujeme, že dojde k menšímu sběru odpadů, a
to ne z důvodu, že nechceme tento odpad vybírat,
ale že chceme, aby byl přijat odpad, který nelze
roztřídit již existujícím systémem –

separace do nádob, BIO odpad, stavební odpad,
odpad od podnikatelů.
Na místě bude přítomen zástupce vedení obce.
Dále informujeme, že jsme zahájili zkušební sběr
separovaného odpadu „ na prahu domu“ , tzn.že
občané dostali od obce barevné pytle, do kterých
budou odpad třídit a obec tento odpad sveze
rovnou od jejich dveří. Sběr byl zahájen v části
Šimanov. A ještě malou připomínku. Opětovně
žádám občany o dodržování pořádku v okolí
nádob na separaci. Není pro někoho přece
problém, když už doma třídí odpad např. do pytlů,
aby tento pytel umístil až do nádoby a ne „pohodil
„ u nádoby.
Dále se budu věnovat akcím, které jsou
připraveny v obcích. Největší akcí je prodloužení
vodovodu do části obce Kadešice. Zde se blížíme
ke stavebnímu povolení. Budeme, ale muset
počkat na možnost spolufinancování z nějakého
dotačního titulu. Zatím nejsou žádné vypsané.
Dále se projektuje nový dům v obci Rozsedly a
začínají projekční práce na sběrném dvoře, který
by byl opět financován z dotačního titulu.
Pohybové hřiště Bílenice.
Z údržbových prací, Obecní dům Kadešice,
fasáda Obecní dům Bílenice. Na všech
vodovodech dojde k montáži měření spotřeby s
dálkovým odečtem z důvodů předcházení vysoké
spotřebě. Budou opraveny části komunikací,
které jsou ve špatném stavu – výtluky. V
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Žihobcích dokončena oprava komunikace pod
zámkem.
Bude zahájena výsadba stromořadí na
zprovozněných historických komunikacích,
předpoklad je cca 100ks ovocných stromů.
Lesy - chtěl bych požádat všechny majitele
lesních porostů, aby věnovali pozornost
„kůrovcové kalamitě“, která nabírá neskutečných
rozměrů. Zde se můžete obrátit i na obecního
hajného. Je přijaté opatření pro pohyb
kůrovcového dřeva.
Něco si nechám i na příště.
Ještě jednou přeji všem krásné jarní počasí.
Děkuji všem, kteří se podílejí na chodu obcí občanům, spolkům, škole a mateřské škole,
zkrátka všem.
Pěkný čas přeje Chalupka Pavel

 Ze

školy 

Odpočatí po zimních prázdninách jsme se vrhli na
práci, čekaly nás písemné práce a pololetní
vysvědčení. A protože zimní počasí nám příliš
nepřálo, vynahradili jsme si zimu krásnou
besedou s pohádkou o Antarktidě s panem Mgr.
Macků. Do konce ledna jsme se ještě zúčastnili
ekologické přednášky, která probíhala formou
pohádky: ,,O prasátku Arturovi“, zopakovali jsme
si jak třídíme odpad a dozvěděli ještě mnoho
dalších zajímavých informací. Divadélko z
Hradce Králové, jež k nám pravidelně jezdí aspoň
dvakrát do roka, nás opět překvapili vtipně
zpracovanou pohádkou od pana K. Čapka: ,,Z
Devatero pohádek“.
A už jsme velice netrpělivě vyhlíželi Masopust a
s ním náš dětský karneval. Letos k nám na
návštěvu se svými legráckami, písničkami a
spoustou zábavy přijel ,,Krejčík Honza“.
Společně s dětmi v MŠ jsme se s ním setkali ještě
jednou při vystoupení: ,,Co se vleče, neuteče“.
Sotva jsme se vrátili z jarních prázdnin, zapojili
jsme se do mezinárodní matematické
soutěže ,,Matematický klokan“, 2. a 3. ročník
jako Cvrček a 4. a 5. ročník jako Klokan. Všichni
žáci získali osvědčení o účasti v této soutěži.

A protože je měsíc březen měsícem knihy,
pozvali jsme na návštěvu opravdového pana
spisovatele Jana Opatřila, který nám krásně
povídal o tom, jak se píše kniha, jak vzniká
apřečetl nám ukázky z jeho nových knih. Dostali
jsme od něj podpisy do našich knih a zakoupili
malé drobnosti na památku.
Ještě před Velikonocemi se u nás zastavil hudec
Jaromír Houba se středověkými hudebními
nástroji a starými velikonočními tradicemi. Po
Velikonocích se naplno rozjelo nacvičování
vystoupení pro naše milé maminky.
Pohodové dny jara provoněné probouzející se
přírodou všem přejí žáci a pracovníci školy.
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v naší školce. Budeme vyrábět, zpívat a tancovat,
hrát pohádku o zvířátkách a soutěžit, zkrátka: „Se
zvířátky tralala vystartujem do jara.“
A závěrem ještě jedno pozvání pro naše milé
maminky k jejich květnovému svátku. Moc se
těšíme, až se přijdete podívat na naše vystoupení
o tom: „Jak se zahrádka probudila ze zimního
spánku.“ Z každého kluka i holčičky se stanou na
chvilku jarní kytičky.

-Mgr. Jindřiška Houzarová-

 Ze

školky 

„Hody, hody, tralala, startujeme do jara.“
A už také bylo na čase! Zimy, zimních radovánek
jsme si užili ve školce dost a dost. Bobování,
stavění sněhuláků, hry se sněhem, eskymácké
honičky a koulovačky i zimní tvoření v příjemně
vytopené třídě. Tento zimní čas jsme si ještě
zpestřili třemi divadélky a společným maškarním
karnevalem s klaunem „Krejčíkem Honzou.“

-Eva Čapková-

 SDH

Žihobce 

2018 – rok 135. výročí založení SDH Žihobce
Rok 2018 – rok 100. výročí vzniku samostatného
Československa – je také rokem 135. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Žihobcích.
Vedení SDH Žihobce se na oslavy výročí již
několik
měsíců
zaměřuje
přípravou
vzpomínkových, soutěžních či společenských
akcí. Kromě toho se podílí na organizování
tradičních činností.

Teď už jsme ve školce přivítali jaro a tradiční
svátky jara Velikonoce se všemi symboly, které
k nim náleží. Nechyběly vajíčka, pomlázka,
kuřátka se slepičkou, zajíčci a ani ta správná
velikonoční koleda a hledání vajíček v našem
parku.
Zveme všechny maminky a rodinné příslušníky,
aby nám společně pomohli jaro přivítat 13. dubna

Na začátku je vždy Výroční valná hromada sboru,
která se uskutečnila v pěkném prostředí
přednáškového sálu infocentra Muzea Lamberská
stezka v Žihobcích v sobotu 13. ledna. Vysoká
účast členů byla velmi příjemná, tak nejlépe se
totiž může prezentovat hasičská činnost. Oficiální
část s referáty ze všech oblastí byla doplněna
fotodokumentací a zakončena připraveným
občerstvením.
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V lednu proběhla v letošním roce už první
novinka. Vedoucí dětí připravili pro oddíl Lvíčat
noc zábavy v hasičárně. V sobotu 27. ledna v 17
hodin se s nimi sešlo 15 dětí se spacákem a
karimatkou v ruce. Nejdříve jsme se seznámili,
přišli noví členové, pak se dobrodruhové
seznámili s večerním a nočním programem.
Povídali jsme si společně o požárním nebezpečí a
požární ochraně. Něco z toho pak hasičata
využila při plnění prvního úkolu – výtvarné
činnosti. Zapojili jsme se takto do soutěže Požární
ochrana očima dětí, práce jsou nyní na OSH
Klatovy a čekají na posouzení odborné poroty.
V květnu zjistíme, jak jsme dopadli. Po práci
následovala společná večeře, ne ledajaká – ale
podle přání dětí, asi ta nejoblíbenější. Nikdo
neodolal hranolkům a párkům. Po posilnění
následovala zábava – rozdělili jsme se do skupin
podle věku a hráli společenské hry. Nejmenší se
různě kroutili při hře „Twister“, o něco starší pak
cvičili postřeh, paměť a koordinaci při hře „Times
up“ a ti nejstarší pak dokazovali znalosti a
dovednosti ve hře „Česko – otázky a odpovědi“.
Legrace i zápolení. Nikdo ale nebyl poražený,
byli jen vítězové. Žádné slzy, ale jen úsměv a
sladká odměna. Po ukončení jsme klubovnu
přestavěli na ložnici, každý zabral své místo.
V televizi na dobrou noc se pustila česká pohádka
s Popelkou, princem a Juráškem, … a pak už bylo
ráno s budíčkem. Snídaně luxusní! Děkujeme
maminkám za bábovky, perníky a jiné dobroty. A
kdy budeme spolu nocovat příště? No, přeci opět
na Rohanově na přelomu července a srpna!

V únoru byl tradičně zorganizován masopustní
průvod obcí s dobrou účastí. Kromě této akce se
uskutečnila brigáda na vymalování skladu
zásahové jednotky a brigáda na prořezávání
obecní cesty v Kadešicích.

Hned první sobotu v březnu jsme se zúčastnili
soutěže, kterou pořádá Okresní rada mládeže při
OSH Klatovy – Zimní setkání dětí a mládeže.
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Tentokrát se několik desítek týmů setkalo
v tělocvičně ZŠ Sušice – Lerchova. V
dovednostních, paměťových i hasičských
soutěžích jsme skočili v polovině startovního
pole. Výsledky se nezapočítávají do hry Plamen,
jde o zpestření celoroční činnosti dětí. Oddíl
Lvíčat se od začátku roku pravidelně schází ve
středu od 17 hodin. Zatím využíváme tělocvičny,
jakmile vysvitne více sluníčka, začneme se
připravovat venku na závěrečné kolo hry Plamen
(19. května v Nýrsku).

členům, přátelům, příznivcům, fandům a
sponzorům.
Hezké jaro a na připravovaných akcích na
viděnou!
Informace: www.sdhzihobce.cz
-L. Chalupková-

 Masopustní průvod v Kadešicích a
v Rozsedlích 
Dne 10. 2. 2018 se již tradičně konal v obcích
Rozsedly a Kadešice masopustní průvod. Tento
den jsme zahájili pořízením společné fotografie a
následně jsme se vydali za hudebního doprovodu
Jardy Chmelenského k příbytkům.
I letos
bychom chtěli velmi poděkovat za přátelská
přivítání v domácnostech a za skvělé pohoštění.
V pozdějších odpoledních hodinách jsme dorazili
do hasičského klubu, kde jsme celý průvod
zakončili zpěvem u kytary, na kterou nám hrál
kamarád Franta Pospíšil. Všem patří velký dík!
Dospělí v březnu ještě jednou prořezávali obecní
cestu v Kadešicích.
Během prvního čtvrt roku dále proběhlo školení
zásahové jednotky, uskutečnily se cvičné jízdy,
členové se zúčastnili dvoudenního školení
strojníků v Klatovech na HZS.
A co připravujeme na příští čtvrtletí?
Z pracovní náplně budou pokračovat školení
zásahové jednotky, pomoc při mytí koupaliště a
příprava techniky. Nezapomeňme na stavění
májky a posezení s hudbou. V náplni soutěžní pak
příprava a organizace okrskové soutěže (20.
května) zahrnuté již do akcí zaměřených
k oslavám 135. výročí. Sportovní činnosti se
zúčastní i mladí hasiči a dorost. Vedení SDH se
již také zabývá přípravou 3. ročníku Dne s hasiči
(23. června), samozřejmě ve spolupráci se
složkami Integrovaného záchranného systému a
dále nově spolupracuje s Muzeem Lamberská
stezka. Jednoduše řečeno, není toho málo, toto je
jen malý výčet aktivit.
Naše činnost se neobejde bez aktivních jedinců a
bez finančních prostředků. Děkujeme všem

-Michaela Prokopová-

Z

Rozsedel 

Oslava MDŽ v Rozsedlích
Že každý rád něco slaví je známá věc, a když k
tomu ještě mezinárodně (!) to už je pořádný
důvod k oslavě. Myslím, že se MDŽ tradičně
dodržuje nejen v českých pracovních kolektivech
a spolkových veselicích, ale dokonce i lecjaký
muž či syn přinese domů na MDŽ nějakou
maličkost, aby dokázal, že si vzpomněl.
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V Rozsedlích jsme z pozvánek věděli dostatečně
dlouho dopředu, že bude v pátek 9. března
otevřen hasičský klub hlavně ženám. A také, že se
jich sešlo. Musím říct, že jich bylo více, než
někdy bývá na stejném místě mužů! Na stole
vznikla doslova „hodovní tabule“, protože každý
přinesl nějaké dobroty z domova. A celý večer se
jenom mluvilo, vzpomínalo. Anebo, už jste někdy
zažili ženu, která nemluví o chlapech, dětech, o
jídle…? Nechyběl ani nezbytný karafiát s
originální básničkou. Ještě bych chtěla zmínit, že
z jedné rodiny zde byly dokonce tři generace žen,
což budeme považovat za chvíli i na vesnici za
raritu. To že zamrzlo pivo, nikomu ani nevadilo,
nakonec stejně povolilo. Důležité je, že kdo chtěl
přijít, přišel a byl spokojený, a že je fajn se sejít.
Děkujeme SDH Rozsedly.
-Eva DuškováSoustřední hasiček Rozsedly v Soběšicích
Již od Vánoc jsme s hasičkami Rozsedly
plánovali wellness
soustředění
v hotelu
v Soběšicích. Je nás celkem dost a shodnout se na
jednom termínu je celkem fuška, ale povedlo se.
Datum nakonec padnul na 17. února a ten den
snad byla ta největší sněhová kalamita za zimu.
Většina z nás to ale nevzdala a dojela na místo.
Někdo byl odhodlán i zbytek cesty dojít pěšky .
Z wellnesu s masážemi, vířivkou a bazénem se
nakonec stala večeře a skvělé posezení. I domů
jsme všechny dobruslily v pořádku. Skvělá akce,
snad příště zvládneme i ten wellness, abychom
měly spoustu sil do nové sezóny .

-Martina Štampachová-

 TJ

Žihobce 

Otužilecké plavání
Před deseti lety jsme se skupinou kamarádů,
spíše z recese, uspořádali otužileckou akci, která
postupem času lákala více a více našich kamarádů
a známých. Otužování se pro mnohé z nás stalo
součástí
žití.
Na letošní desáté Otužilecké plavání přijelo či
přišlo 51 otužilců, kteří byli vesměs doprovázeni
svými rodinami. Teplota vody byla 6 stupňů a
vzduch
se
vyhřál
na
7
stupňů.
Naší akce se zúčastnili jak otužilci - začátečníci,
tak i zdatní borci z různých otužileckých klubů (
např. Strakonice, Plzeň ...). Nejstaršímu otužilci
bylo osmdesát, nejmladšímu šest let. Chladnou
vodu si velmi pochvalovala i maminka v šestém
měsíci těhotenství. Bude maminkou již
poněkolikáté a otužování prý jejím potomkům
velmi svědčí.
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Celé odpoledne jsme si opravdu užili, vzájemně
jsme si vyměnili pozvánky na další otužilecké
akce v okolí a všichni se těšíme na 11. ročník u
nás.
Za pořadatele Martina Svatková
Fotbal
Rozlosování jarní části soutěže III.třídy
mužů OFS Klatovy ročníku 2017/18
Termíny venkovních zápasů se ještě můžou do poloviny
března 2018 změnit.
SO

24.3.

15:00

TJ Žihobce

-

TJ Sokol
Plánice

SO

31.3.

16:00

SK Velhartice

-

TJ Žihobce

SO

7.4.

16:30

TJ Žihobce

-

TJ Svatobor
Hrádek B

SO

14.4.

16:30

TJ Tatran
Velké Hydčice

-

TJ Žihobce

SO

21.4.

17:00

TJ Žihobce

-

TJ Sokol
Kolinec

SO

28.4.

17:00

TJ Sokol
Velký Bor

-

TJ Žihobce

SO

5.5.

17:00

TJ Žihobce

-

TJ Sokol
Běšiny

SO

12.5.

17:00

TJ START
DEŠENICE

-

TJ Žihobce

SO

19.5.

17:00

TJ Žihobce

-

FK Okula
Nýrsko B

SO

26.5.

17:00

TJ Sokol
Veřechov

-

TJ Žihobce

NE

3.6.

15:00

TJ Žihobce

-

TJ
Nezamyslice

SO

9.6.

17:00

TJ Žihobce

-

TJ Sokol
Mochtín B

SO

16.6.

17:00

TJ Kašperské
Hory

-

TJ Žihobce

Vstup do jarní části soutěže se nám vůbec
nevydařil (Žihobce – Plánice 1:2). Průběh zimní
přípravy, naše optimální sestava i relativně
„hratelný“ soupeř nás opravňoval k určitému
optimismu. Realita nás však opět postavila zpátky
na zem a vše nasvědčuje tomu, že i letošní ročník
soutěže pro nás bude až do konce pouze bojem „o
přežití“ a záchranu v soutěži. V samotném utkání
proti Plánici jsme byli hostům více jak
vyrovnaným soupeřem. Opticky jsme ho dokonce

přehrávali, zejména ve středu pole a dá se říci, že
jsme si udržovali téměř po celé utkání mírnou
převahu. Vypracovali jsme si i několik slibných
brankových příležitostí, které se nám ovšem
nepodařilo proměnit. Jednoznačně finální fáze
útoku a zakončení je i nadále naší největší
slabinou (máme nejhorší útok ze všech mužstev v
soutěži!).
Efektivita útoku a zvýšení střelecké produktivity
je stěžejní věc, na které musí náš tým nadále
intenzivně pracovat. Vedle kvality herního
projevu se jeví jako další velká slabina úzký
hráčský kádr, kdy se nepodařilo zacelit „zimní“
odchody našich klíčových hráčů – Bohumil
Procházka (nejlepší střelec podzimu), Vašek
Staněk, Jindra Šimáček i Nguyen „Milan“. Zdá
se, že se v dalším průběhu soutěže neobejdeme
bez pomoci některých hráčů, kteří nastupují již
„pouze“ za starou gardu. Věřme, že se našim
hráčům a realizačnímu týmu podaří toto období
překlenout a úspěšně soutěž zachránit.
(staženo ze stránek TJ Žihobce)

Z

Bílenic 

Ráda bych čtenáře Žihobeckých listů seznámila
s děním v Bílenicích počátkem roku 2018 .
Dne 10.2.2018 se již tradičně uskutečnil
Masopust, který patří mezi oblíbené akce. Letos
se sešlo 40 dospělých a 7 dětských masek.
Kreativita těch, kteří si masky přichystali,
překvapila i letos. Velkou pozornost poutalo
početné fotbalové družstvo. Za doprovodu
harmonikáře Luboše Pelešky 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 velký dík.
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Ženy SDH Bílenice uspořádaly v prostorách
obecního domu v Bílenicích dne 2.3.2018 další
setkání žen u příležitosti oslav MDŽ. Ženy se
sešly v hojném počtu – 15 žen. Nechybělo
výborné občerstvení, pití a dobrá nálada. Už teď
se těšíme na další ročník.

Hned další den, v sobotu 3.3.2018, se
pokračovalo v tradici dětského maškarního
karnevalu. Letos se sešlo 25 dětí v krásných
maskách. Byla připravena bohatá tombola pro
děti, občerstvení, hudba a tanec. Za
spoluorganizaci všem děkuji!

Z

divadla 

Pozvání do divadla
A je to opět zde! Členové divadelního spolku
finišují s přípravami nové hry o tom, co způsobí
několik podaných inzerátů. Francouzská komedie
Na správné adrese od M. Camolettiho v režii J.
Schrödlové bude uvedena ve své premiéře v pátek
13. dubna 2018. Druhá premiéra se odehraje
v sobotu 14. dubna a první repríza v sobotu 21.
dubna. Všichni účinkující na jevišti se těší na své
příznivce v hledišti žihobeckého divadla. Jde o
komedii plnou nedorozumění, o zábavu by
neměla být nouze. Více najdete i na webových
stránkách www.zihobeckedivadlo.cz.
V sobotu 24. března si ochotníci znovu oblékli
historické kostýmy a zpestřili si začátek jara
zopakováním hry Žena v trysku století na jevišti
v Kolinci. Derniéra této historické komedie, která
bude plná zajímavých překvapení, je plánována
na podzim 2018.
Dětský soubor Kajetánek začne nacvičovat další
pohádku, kterou veřejnosti představí v premiéře
v říjnu 2018.
Přejeme všem našim divákům hezké jaro a
příjemné divadelní zážitky.
-L. Chalupková-

Z

naší farnosti 

Vážení občané,
v našem kostele Proměnění Páně v Žihobcích
chceme dokompletovat vnitřní osvětlení, které se
nám nepodařilo realizovat s prováděnou
rekonstrukcí chrámu v roce 2010.
Rozsah předpokládaných dodávek a montáže činí
cca 400 tis.Kč včetně DPH.

Dětský maškarní karneval byl spolufinancován
z grantu Obce Žihobce, o který jsme zažádali. Za
schválení grantu děkujeme!
Za SDH Bílenice Michala Hodánková

Pro zdar financování akce chceme oslovit kromě
nadřízené
složky
–
Biskupství
českobudějovického – i instituce a podnikatele
v našem regionu. Dnem 14. března 2018 byla
farnosti povolena Krajským úřadem Plzeňského
kraje veřejná sbírka vydaným Osvědčením o
konání veřejné sbírky pod čj. PKVVŽÚ/1908/18.
Dne 25. 3. 2018 bylo s účinností od 1. dubna 2018
vyhlášeno oznámení o konání veřejné sbírky
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v kostele Proměnění Páně v Žihobcích
realizováno vyvěšenou vyhláškou.

a

Darované částky je možno skládat v hotovosti
přímo v kostele u pí. Marie Pelikánové /723
767 545/ na číslované sběrací listiny proti
podpisu dárce, v obvodu farnosti a vikariátu
rovněž na číslované sběrací listiny u
administrátora farnosti P. Petra Koutského /607
172 427/. Finanční dary realizované složením na
transparentní účet farnosti či převodem
bezhotovostně na základě dárcovské smlouvy
/možnost zahrnutí do daňového základu daně
z příjmu/ vyřizujte osobním kontaktem u p. Karla
Baumruka /777 360 050/.
Každá finanční podpora má pro zdar věci velikou
cenu a předem laskavým dárcům děkujeme!
Věřím ve zdar této akce!
Váš P. Petr Koutský

 Spolek Lamberská stezka 

v následujících měsících oslaví svá životní
jubilea, srdečně blahopřejeme a do dalších let jim
přejeme především pevné zdraví, radost ze života
a neutuchající optimismus!

 Zveme

Vás na akce v muzeu 

V jarním období se můžete opět podívat do
našeho muzea ve standardní otevírací době vždy
od pondělí do soboty mezi 9.30 až 15.30. Na letní
sezónu připravujeme několik novinek a věříme,
že za pomoci využití dotačních titulů se nám je
podaří zrealizovat. Jednou z nich je například
vytvoření kostýmů z doby života kněžny Káči a
Gustava Joachima, které si sami budete moci
vyzkoušet a vyfotit se v nich.
Kromě tradičních akcí a nových výstav také
připravujeme ve spolupráci s TJ Žihobce a SDH
Žihobce letní folkový festival nebo textilní
workshop. Proto určitě sledujte webové stránky,
vývěsky a nově instalované informační tabule, se
kterými se v obci již brzy setkáte.

Spolek Lamberská stezka pořádá v sobotu 26.
května 2018 jednodenní autobusový zájezd do
Saského Švýcarska se zastávkou na památném
Řípu. Zde je možnost v případě dobrých
klimatických poměrů vystoupat k bazilice sv.
Vojtěcha a sv. Jiří a shlédnout panorama
podřipské kotliny.
V německé části labských pískovců a po návštěvě
města Bastei si prohlédneme monumentální
pevnost Königstein, kde se setkáme s mnoha
stopami české historie.
Jarní zájezdy bývají provázeny dobrým počasím,
proto Vás srdečně zveme k účasti.
Přihlášky a rezervace zájezdu do 16.5.2018 na
Infocentru Žihobce – 724 895 012 nebo infomuzeum@zihobce.eu.
-kb-

V následujících měsících vás srdečně zveme na
nové i stávající výstavy:

 Přání
našim jubilantům 

Simonetta Šmídová a Alžběta Kononovová.
Tradiční výstava oblíbených obrazů.

Vzhledem k novém zákonu o ochraně osobních
údajů, který vejde v platnost 25.5.2018, prozatím
tuto rubriku pozastavujeme. Všem, kteří

Alena Schäferová: výstava originálních
kostýmních návrhů k filmům a pohádkám ČT.
Anna Kratochvílová: Ráda fotím starými
sklíčky. Krásné fotografie květin a momentek
horažďovické fotografky.
Karel Klostermann…výstava ke 170 letům
výročí
narození
nejvýznamnějšího
šumavského spisovatele. Pořádá spolek
Šumavské cesty a spolek Karel Klostermann,
spisovatel Šumavy.

10

Žihobecké listy, č. 1/2018

Žihobecké listy. Vychází 4x do roka, vydává Obec Žihobce, Žihobce 20, IČ: 00256366. Evid. číslo MK ČR E 20855.
Vyšlo v prosinci 2017, náklad 240 ks. Příští číslo vyjde v červenci 2018. Náměty a připomínky:
info-muzeum@zihobce.eu, tel. 724895012. Odpovědný redaktor: Mgr. Veronika Kočí (pokud není uvedeno jinak).
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb ŽL. Za věcnou správnost odpovídají
autoři. Fotografie jsou vlastní, příp. staženy z webů sdružení, školy a obce.

