velmi dobře pochopila, jsou však i výjimky těch,
kteří si myslí, že mohou zaplatí mohou
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 Slovo

starosty 

Vážení občané,
zdravím všechny vás v tomto krásném, letním,
teplém čase.
Dnes pouze dvě témata.
Prvním, a dnes více pozitivním, jsou mnou
oblíbené odpady z domácností. V této oblasti
postupujeme neustále dopředu. Hlavním
smyslem je odpadové suroviny co nejvíce
roztřídit, a tím přispět k možnosti jejich dalšího
využití. Třídění je nejefektivnější provádět na
začátku, tj. u nás těch, kteří tyto odpady
produkujeme. Nechci říct, že je v obcích vše v
úplném pořádku, ale většina z vás již tuto oblast

do popelnic umístit co se jim líbí. Těmto bych
chtěl vzkázat, že se mýlí, a že se blíží doba, kdy
popelnice s netříděným odpadem nebude
vyvezena. Obec v této oblasti dělá mnoho. Místa
na tříděný odpad jsou v dosahu velmi příznivém
tj. cca okolo 100 m, tato místa jsou postupně
doplňována a rozšiřována. Počátkem měsíce
srpna vznikne nové místo v části obce Bílenice –
Podolí. Ve čtyřech částech obcí Bílenice,
Kadešice, Rozsedly a Žihobce přibude kontejner
na zbytkový (použitý) rostlinný olej z
domácností. Tento použitý olej bude potřeba slít
např. do PET (plastové) lahve řádně uzavřít a
vhodit do těchto kontejnerů. Zároveň i tato místa
osazujeme novými nádobami. Tam kde je toto
místo definitivní, jsme zvolili polozapuštěné
kontejnery. Prvním místem jsou Žihobce pod
zámkem a po prázdninách budou následovat
Bílenice – náves. Zde bych chtěl opět požádat o
udržování pořádku okolo těchto sběrných míst.
Druhé téma je voda. V tomto případě voda pitná.
Jak všichni vidíte a víte, poslední roky jsou vodu
skoupé, a to způsobuje různé problémy od
suchých stromů, horší úrodě a pro nás větší
poptávce po vodě pitné. Ale i pro nás dochází
díky poklesu spodních vod ke snižování
výkonnosti našich vodních zdrojů. Proto jsme
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zahájili i práce na vodovodu pro část obce
Kadešice Vážná situace začíná být,
ale na vodovodu v části obce Bílenice. Zde se
rovná výkon zdroje aktuální spotřebě, tj. jedeme
bez rezervy. Toto je způsobeno několika faktory.
Nárůst spotřebitelů je ze 74 až na 220 v těchto
týdnech. Bazénů je zde minimálně 16. A teď to
nejvíc zarážející, spotřeba v nočních hodinách se
rovná spotřebě v denních hodinách. Zde můžete
namítnout, že někde je porucha, ale to můžeme s
určitostí vyvrátit, neboť na všech hlavních
řádech jsou od loňského léta osazeny
elektronická měřící zařízení, která by toto
odhalila. To znamená, že dochází k zalévání a
pravděpodobně i trávníků a stromů. Myslíte si,
že to má smysl?. K čemu dojde. Nu dojde voda
ve vodojemu, tím k odstavení nejméně na tři dny
celé rozvodné sítě. Ano budeme muset zajistit
náhradní zásobování, tj. přistavení cisterny na
náves. Kdo tím bude bit, no přece vy - všichni.
Řešením přece není dnes u části odběratelů
zakořeněné „když platím, tak mohu odebrat
vody kolik chci“ a já dodám pokud bude kde. A
jak z této situace ven. Ano začít se chovat k vodě
hospodárně, s rozumem. Provozovatel, hledá
další zdroje vody, ale zároveň přistupuje i k
otázce množství odebrané vody na spotřebitele
což je dané vyhláškou na 100l den/občan/
rekreační nemovitost, Proto bych chtěl opětovně
požádat všechny odběratele o rozumné
zacházení s touto pitnou vodou. To samozřejmě
platí i pro ostatní části obce – Rozsedly a
Žihobce. Pokud má někdo potřebu k zalévání,
jsou zde možnosti i dotovaných programů. Jako
je dešťovka a využití filtrované odpadní vody.
Dále už pouze připomenu, že Plzeňský kraj
spustí v září 3. vlnu kotlíkových dotací. Výměna
kotlů za zdroje šetrnější k životnímu prostředí.
Mějte se krásně.
Chalupka Pavel, starosta obce

 Ze

školy 

Z jarního bohatého školního programu obrazem 
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aktéry byla pak početná skupina mužů, kteří
tradičně ručně za pomoci podpěr postavili
ozdobenou májku. Všichni přihlížející odměnili
muže potleskem. Počasí přálo a tak následovalo
tradiční posezení u ohně s opékáním vuřtů a
dobrou náladou. V letošním roce jsme májku ale
bohužel neuhlídali.

Dětské sportovní odpoledne
Dne 1. června 2019 se za krásného slunečného
počasí uskutečnil další ročník našeho oblíbeného
sportovního odpoledne pro děti, které uspořádaly
v letošním roce poprvé mladší ženy. Sešlo se
kolem 25 dětí s početným doprovodem
dospělých. Každé soutěžící dítě dostalo
papírovou medaili - rybku, která měla prázdné
šupinky, do kterých rodiče zapsali, že danou
disciplínu děti splnily. Na deseti stanovištích se
sportovně vyžili jak úplně malí sportovci, tak i ti
starší. Nejvíce děti opět pobavil vodník, u
kterého lovily na pruty různé druhy dřevěných
ryb.

 Z Bílenic 
Milí čtenáři Žihobeckých listů, opět bych Vás
ráda informovala o tom, co se událo během čtyř
posledních měsíců v naší obci Bílenice.
Májka
Poslední dubnový podvečer se opět stavěla
májka. Náves se zaplnila místními lidmi i
chalupáři. Nejdříve ženy, dívky a děti ozdobily
připravený strom barevnými fáborky. Hlavními

Velký zájem vzbudilo zdolání překážkové dráhy,
skákání v pytlích, malování pomocí korkových
špuntů a tekutých barev…. Obrázky byly
následně vystaveny v naší „galerii“, kde si je
každý mohl prohlédnout. Po splnění deseti
zajímavých úkolů si každé z dětí vybralo drobné
dárky. Po soutěžích byla prodávána hodnotná
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tombola, do které všechny ceny opět věnovali
Bernadette a Paul Vörding z Holandska, aby
podpořili další akce pro děti v Bílenicích. Patří
jim velký dík, stejně jako všem zúčastněným,
kteří si tombolu zakoupili. Poté začalo opékání
vuřtů a volné hraní. Malé děti využily nové
pískoviště s bábovkami, plastovou kuchyňku
s nádobíčkem a pracovní stůl s nářadím v našem
novém domečku. Starší děti se zabavily střelbou
na branky a také ping pongem, pro které byl
zakoupený ze sponzorských darů nový stůl.

Velký dík patří mužům za smontování domku,
pískoviště, laviček a pingpongového stolu. Díky
také všem ženám (mladším, starším), které se
podílely na přípravě této akce, dětem za účast a
Obci Žihobce za opětovné schválení grantu a
zakoupení domku pro děti a čtyř laviček. Zbylá
část financí na dětské sportovní odpoledne byla
hrazena z příspěvku SDH Bílenice, za což také
moc děkujeme. Už teď se těšíme na další ročník.

Za SDH Bílenice Michaela Hodánková

 Z Rozsedel 
Velikonoční tvoření
Na Velikonoční pátek jsme si připravili pro děti i
rodiče výrobek z břízy, vajec, květin a břečťanu.
Děti se naučily pracovat jak s křehkou
skořápkou, tak i s tavnou pistolí. Poté si každý
vyrobil papírový košíček s motivem zajíčka.
Všem se výrobky velmi podařily. Moc děkuji za
účast a za pomoc při práci s dětmi.

Fotografie: Radek Vondrášek
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Masopustní průvod
Již po několikáté jsme se s hasiči vydali na
tradiční masopustní průvod. Jak je ve zvyku,
začíná se v Kadešicích a končí v hasičském
klubu v Rozsedlech. Trasa je to náročná, a proto
mě velmi mile překvapilo, kolik se nás v
letošním roce sešlo. Byli jsme skvělá parta. Za
celý náš sbor chci poděkovat všem za přivítání
ve svých domácnostech, za občerstvení a dobrou
náladu. Dále děkuji všem maskám za účast a
našemu kamarádovi Jardovi Chmelenskému,
který nás každý rok doprovází na harmoniku.
Děkujeme také kamarádovi Frantovi Pospíšilovi,
který nám zpříjemnil večer u kytary. Velice
povedený ročník!!!!

Fotografie: Martina Štampachová Jiříková
Něco málo o hasičích Rozsedly
Letošní sezonu jsme nezahájili úplně dobře. Obě
družstva jsme se zúčastnili první soutěže u nás v
Rozsedlech, která se konala 25. května. My
holky jsme si odnesly pohár za druhé místo s
časem 104 s. Chlapi si sice vedli o něco lépe, ale
ukázkový útok to taky nebyl. Nicméně obě
družstva postoupila.
My ženy jsme se vydaly 1. června do Bystřice
nad Úhlavou, kde se konalo vyřazovací kolo.
Účast byla velká a konkurence ještě větší. V I.
věkové kategorii se zúčastnilo 11 týmů a v II.
věkové kategorii, kde soutěžíme i my, bylo 13
týmů. Domů jsme si přivezly krásné 4. místo s
časem 41 s. a postup na okres! Moc děkujeme
Pepovi Hrabýmu, který se o nás báječně
postaral!
Muži se zúčastnili vyřazovacího kola 8. června v
Čejkovech. Ti mají oproti nám dvě disciplíny.
Štafetu zaběhli za 75 vteřin a útok za krásných

26,6 s.. Tím celou soutež vyhráli. Moc gratuluji!
Ukázali jste, že na to pořád máte!
Okres se konal 15. června opět v Čejkovech.
Ženy se nějak držely svého standartu a
vybojovaly 5. místo s časem 42 s.. Chlapům se
bohužel nedařilo, konkurence je veliká a obsadili
13. místo.
Teď budeme válčit v Pošumavské hasičské lize.

Žihobecké listy, č. 3/2019

Fotografie: Martina Štampachová Jiříková, Josef
Hrabý
Čištění vsi, koupaliště a zřízení nové atrakce
pro děti
V květnu jsme s dětmi a místními obešli ves a
posbírali odpadky v obci, v okolí a hlavně na
koupališti. Děkujeme Veronice Lennerové a
Tomáši Kuchárikovi za dobrý nápad a
zorganizování akce a díky obci za zabezpečení a
dodání pytlů a rukavic.
V neděli 8. 6. jsme se sešli s dětmi na koupališti
již v 15.00. Zatímco chlapi zprovoznili mašinu,
děti vysbíraly kameny a větvičky. Poté se
všichni chopili košťat a začalo se čistit. Musím
pochválit všechny děti za pomoc! Vždy mě
potěší, když vidím, že jim není naše vesnice
lhostejná. Velké poděkování patří samozřejmě
všem mužům, kteří se podíleli na sestavení
atrakce pro děti. Již nyní se můžou všichni
návštěvníci hřiště těšit na pirátskou loď.
Obrovské poděkování obci Žihobce!!!
Fotografie: Michaela Prokopová
Pozvánka na hasičskou soutěž v Rozsedlích
Dovolte, abychom Vás 3. srpna od 13:00
srdečně pozvali na již tradiční ročník
POŠUMAVSKÉ HASIČSKÉ LIGY a
MEMORIÁL Ing. Jiřího Fuchse k nám do
Rozsedel.
Přijďte si užít zábavu, pivo, klobásy a hasičinu.
Večer bude hrát kapela LOVCI RYTMU.
Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vaši návštěvu. SDH Rozsedly.
Michaela Prokopová a Martina Štampachová
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 Z divadla 
ŽIHOBECKÉ DIVADLO V PARNÉM LÉTU
V uplynulých měsících jsme provedli vybílení a
úklid šaten našeho divadelního spolku, což byl
počin, který nebyl proveden od konce aktivní
činnosti spolku v šedesátých létech minulého
století.
Obec Žihobce – vlastník divadelní budovy –
přispěla instalací nových WC a úhradou za
malířské práce odborné firmě. Děkujeme!
Po nastěhování kostýmové části spolku a
ostatních logistických úkonech v srpnu, bude
započato v měsíci září v měsíci září s nácvikem
nové divadelní hry. O dalším průběhu budeme
informovat na stránkách Žihobeckých listů.
Karel Baumruk

 Spolek Lamberská stezka 
Spolek Lamberská stezka absolvoval v sobotu
15. června 2019 hojně navštívený autobusový
zájezd do Srbské Lužice. V městě Žitava /Zittau/
jsme měli možnost shlédnout světovou raritu
Velké postní plátno /jedno ze šesti světových
exemplářů/. Po prohlídce města jsme odjeli
historickým parním vláčkem za doprovodu živé
hudby na hrad Oybin, který je spojen
s působením českého císaře Karla IV. Poslední
zastávkou bylo centrum Lužice - město Budyšín
/Bautzen/, kde jsme absolvovali prohlídkový
okruh historickým centrem, prohlédli si věž
boháčů, kostel sv. Petra, prošli Matyášovou
bránou a navštívili hrad Ortenburg. I přesto, že
jsme se vrátili poměrně pozdě – 23,30 – měl
zájezd u všech účastníků velký ohlas a všem se
líbil.
Za spolek Lamberská stezka chci tímto
poděkovat průvodkyni zájezdu paní Veronice
Kočí za tradičně detailně a časově perfektně
připravený program, který doprovází všechny
naše zájezdy. Děkujeme!
Náš spolek plánuje na sobotu 7. prosince 2019
tradiční předvánoční zájezd do Bavorska,
konkrétně do měst Würzburg a Rothenburg,

která jsou blízko sebe a jejich návštěva bude
programově zajímavá. Všichni jste zváni!
Přejeme krásný zbytek léta a prosluněné zářijové
dny!
Karel Baumruk

 Z farnosti 
V sobotu 29. června 2019 koncertoval v našem
chrámu Proměnění Páně belgický kytarista
Koenraad Janssens /v současné době žije
v Praze/, který přednesl skladby slavných
šedesátých let ve čtyřech jazycích /kromě
angličtiny a francouzštiny ještě ve vlámštině a
španělštině/. Koncert byl hojně navštíven, odhad
počtu posluchačů se blížil číslici 90.
Koncert proběhl v rámci zahajovacího dne
Žihobeckého kulturního léta, jehož duší po léta
jsou manželé Lenka a Jaroslav Froulíkovi a
v součinnosti s Obcí a Informačním centrem
Žihobce přivádějí do obce význačné umělce
v oboru malby, hudby a ostatního kulturního
života.
Další vystoupení plánujeme na sobotu 10. srpna
2019 v 18,00, kdy v našem chrámu vystoupí
PELLANT TRIO v sestavě:
Martin Kos – housle, Veronika Malá – viola a
Magdalena Krzáková – violoncello.
Trio vystoupí ve skladbách Johanna Sebastiana
Bacha, Pavla Vranického a Volfganga Amadea
Mozarta.
Věříme, že i přes bohatou kulturní nabídku
v průběhu žihobecké pouti si na tento koncert
najdete volnou hodinu a přijdete se podívat!
Srdečně zveme!
Petr Koutský

 SDH Žihobce 
Od května v plném proudu
„Pec nám spadla, pec nám spadla, kdopak nám ji
postaví, …“, určitě všichni znáte. Nebudeme si
opakovat písničky, ale k úvodu tohoto článku si
slova vypůjčíme. V úterý 30. dubna byli všichni
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srdečně pozváni na stavbu tradiční májky a
pálení čarodějnic. Odpoledne dobrovolníci
pomáhali s přípravou a zdobením. Večer se na
návsi u stánku s občerstvením a připraveným
posezením sešli všichni ti, kteří si chtěli
sousedsky popovídat a za doprovodu skupiny
Pecaři ze Sušice i zaposlouchat do známých
lidových písní. Do ranních hodin se pak májka
hlídala a uhlídala! Takže se vracím k úvodu –
Pecaři hráli a hasiči znovu stavět nemuseli. Až
příští rok ve stejnou dobu a na stejném místě.
Pátý měsíc v kalendáři už bývá zaplněný prvním
soutěžením. Mladí hasiči zaměřují tréninky na
přípravu k závěrečnému kolu okresního kola hry
Plamen. Letošní se konalo na fotbalovém hřišti
v Malém Boru v sobotu 18. května. Ve
sportovních disciplínách – štafety a útoky – se
dětem dařilo a po součtu s podzimními body se
umístily opět v první polovině (18. místo)
startovního pole zúčastněných týmů. Celkem se
na okrese zúčastňuje přes 40 týmů MH.
Odměnou za celodenní snažení byl nový míč a
nechyběly hranolky a sladká zmrzlina.
Hned další týden (25. května) se uskutečnila
hasičská okrsková soutěž, tentokrát u koupaliště
v Rozsedlích.

mladší i starší. Jsou to jejich takové ostré
tréninky před začínající sezónou v dětské
Šumavské hasičské lize. Ta se rozeběhla, první
ze sedmi soutěží, v sobotu 8. června
v jihočeském Dřešíně. V mladší kategorii jsme
na bednu nedosáhli, ale ve starší ano. Skončili
jsme krásným časem 16 sekund na třetím místě.
Bronzová medaile slušela všem a radost byla
veliká. Na začátku prázdnin se děti trochu více
rozeběhnou. Začínají letní tábory a společné
dovolené s rodiči, a tak někdy se na soutěž
nesejdeme v té nejsilnější sestavě, přesto se nám
daří. To se potvrdilo v Rohanově (zde je
pořadatelem SDH Vacov) na druhém kole ligy –
děti v mladší i starší kategorii skončily čtvrté.
Jen kousíček chyběl k medaili. Na Rohanov se
již brzy vrátíme – ale se stany a spacáky, již po
sedmé se organizuje hasičské soustředění! O
zážitcích, výletech se dozvíte v příštím vydání
ŽL.

Žihobečtí chlapi bojovali, ale stačilo to pouze na
čtvrté místo, žihobecká Lvíčata také bojovala a
předvedla tři povedené útoky obou kategorií,

Soutěžemi v Budilově (6. července) a
v Radhosticích (noční soutěž 13. července) se do
požárního sportu vřítily žihobecké hasičky.
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Chybičky na proudech stály drahocenné vteřiny,
bylo z toho 6. a 12. místo. Ligy požárního sportu
končí až na podzim, takže se ještě nějakého
výsledku dočkáme.

Divadla z Pošumaví. Po představení se mohly
děti vyřádit v různých zábavních soutěžích, ve
kterých získávaly drobné odměny. Nechybělo
ani tradiční závěrečné opékání buřtů. K příjemné
atmosféře nedělního odpoledne přispěla nejen
hojná účast dětí a jejich doprovodu, veselá
nálada šířená kostýmovanými divadelníky mezi
dětmi, ale i pravé letní počasí, kterého mnozí
využili i k ochlazení v našem koupališti.
Za přípravu a zdárný průběh celé akce patří
poděkování všem organizátorům z řad členů
našeho spolku, členům Divadla z Pošumaví,
Obci Žihobce i ostatním drobným sponzozům.

SDH Žihobce podpořilo projektový den
v základní škole. V úterý 25. června byl v naší
škole vyhlášen požární poplach a zásahová
jednotka vyrazila. Pod vedením velitele proběhla
evakuace osob ze zakouřených prostor. Po
provedení zásahu pak členové připravili pro děti
malé soutěžení. Štafetu dvojic svým spolužákům
nejdříve předvedli zachránění „naši“ mladí
hasiči, pak už se zapojili všichni, kteří si chtěli
vyzkoušet rozhazování hadic a motání zpět do
kotouče. Nevšední zážitek s novými poznatky a
zkušenostmi to pro řadu z nich určitě byl a o to
jistě šlo.
Léto hasiči vyplní soutěžením, kempováním a
pouťovým víkendem. Zveme všechny na bohatý
program od pátku 9. do neděle 11. srpna do
zámeckého parku.
Informace na vývěskách a na webových
stránkách www.sdhzihobce.cz.
Přejeme Vám krásné a prosluněné léto.
Za SDH Žihobce
L. Chalupková a J. Fiala

 TJ Žihobce 
DĚTSKÝ DEN
V neděli 2.6.2019 se v našem areálu uskutečnil
tradiční DĚTSKÝ DEN. Po letech jsme trošku
upravili scénář, kdy stěžejním bodem programu
bylo představení pohádky "O hastrmanských
buchtách" v podání ochotnických divadelníků z

FOTBAL
Poslední utkání sezóny proběhlo 15. června, kdy
se TJ Žihobce utkal s FK Dukla Janovice. O
našem osudu, tedy sestupu do „pralesa“, bylo
rozhodnuto již několik předchozích kol. K utkání
jsme tedy mohli nastoupit s „čistou“ hlavou a
bez stresu, s cílem užít si poslední utkání sezóny
a zároveň se důstojně rozloučit se III. třídou.
Výsledkově se to sice moc nepovedlo, ale jinak
utkání proběhlo dle očekávání. Pouze se
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potvrdilo, že III. třída byla v této sezóně opravdu
nad naše síly. Minimální bodový zisk a nejhorší
skóre v soutěži nás po zásluze zařadilo na
poslední místo tabulky a rozhodlo, že po 13
letech se v Žihobcích bude opět hrát nejnižší
fotbalová soutěž, tedy IV. třída – tzv. „prales“.
Na jak dlouho to bude, teprve ukáže čas …
Samotné utkání začalo slavnostně předáním
dárků pro oslavence Honzu Dlouhého k jeho
„zlomovému“ životnímu jubileu. Úvodní branku
jsme obdrželi hned zpočátku utkání, hra byla
však vyrovnaná a nám se podařilo brzy srovnat
skóre. V 15. minutě jsme dokonce šli do vedení
brankou z PK, kterou bezpečně proměnil
oslavenec a jinak netradiční střelec Honza
Dlouhý, kterého si na PK vyžádali fanoušci i
samotní hráči. Hostům se ještě do poločasu
podařilo srovnat, i tak jsme do druhé půle
nastupovali s nadějí optimistického výsledku po
předchozích nepodařených zápasech. Ve druhé
půli se však již projevila plně fotbalová převaha
hostů, kteří nastříleli další čtyři branky a po
zásluze zvítězili. Pro objektivitu je však nutné
dodat, že hosté z více jak poloviny byli posílení
hráči svého A-týmu, kteří dorazili těsně před
zahájením utkání po skončení utkání A-týmu
v Bolešinech. Po utkání si hráči se svými
příznivci užili „dokopnou“.

Moureček, Milan Drobný, Vašek Matějovic),
přesto jim patří veliký dík, že nenechali svůj tým
ve „štychu“. Hlavní příčinu lze však spatřovat
především v naprosté absenci tréninků a
fotbalové přípravy. Hráči si musí uvědomit, že
samo nic nejde a že alespoň minimální příprava
je nutná i na této úrovni. Sami se o tom
přesvědčili na vlastní kůži.
Že to nebudeme mít snadné ani v nejnižší
fotbalové soutěži, zvláště po této sezóně, je nám
všem jasné. Příští sezóna má specifikum, že
budou poprvé zřízeny 3 skupiny IV. třídy. Náš
tým byl zařazen do skupiny C společně s týmy
Hory Matky Boží, Hradešice B, Sušice C,
Žichovice B, Nalžovské Hory. Počet zápasů
s ohledem na nadstavbovou část bude
srovnatelný, pozitivem jsou krátké dojezdové
vzdálenosti. Cíl na další období je však jasný –
vrátit do Žihobec co nejdříve opět III. třídu,
která dlouhodobě odpovídá tradici žihobeckého
fotbalu. Jinak je nutné, i přes nelichotivou
závěrečnou bilanci sezóny, PODĚKOVAT
VŠEM hráčům, zpravidla „srdcařům“, starším i
mladším, všem funkcionářům, našim lajnovým
rozhodčím-laikům i věrným fanouškům, popřát
všem krásné letní měsíce a v srpnu se již zase
budeme těšit na nový soutěžní ročník 2019/2020.
Konečná tabulka III. třídy sezóna 2018/2019

Co dodat závěrem…
Sezóna to byla opravdu nevydařená, stačí se
podívat na tabulku, bodový zisk, skóre a
výsledky jednotlivých utkání. Celá věc je o to
nepříjemnější, že dle posledních informací
v letošním ročníku sestupuje pouze 1(!!)
mužstvo z posledního místa, a to jsou Žihobce.
Příčin je určitě více, ale pojmenujme si alespoň
ty hlavní. V průběhu sezóny jsme byli
dlouhodobě oslabeni o několik hráčů základní
sestavy, často klíčových, a to ze zdravotních,
pracovních či jiných důvodů (Olda Nemrava,
Renda Šikl, Bohouš Míčka, Jindra Šimáček,
Standa Novosad, Vašek Staněk, Martin Ritter,
Karel Mojžešík), někteří hráči měli problémy
s disciplínou a docházkou (Tomáš Mařík, Pepa
Dvořák, Luboš Pokorný aj.). Často museli tedy
vypomoci „starší“ hráči, kteří mají již nejlepší
fotbalová léta za sebou (Honza Dlouhý, Petr

zdroj: staženo ze stránek TJ Žihobce
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 O žihobeckém rodákovi 
Nepocházím ze Žihobec, ale za těch několik let,
které tu pracuji, jsem se seznámila s mnoha
místními lidmi, s historií obce i okolí a proto mne
překvapila zmínka o Antonínu Železném,
narozeném 21. února 1903 v Žihobcích, který byl
velmi významným podnikatelem své doby.
Poptala jsem se několika místních a ani jim jméno
tohoto pána nic neříkalo. Tak jsem zapátrala a
objevila více informací.
Ing.
Antonín
Železný (21.2.1903 –
28.9.1969)
byl
zakladatelem firmy
JIKOV, Velešín (dnes
Jihostroj
a.s.,
Velešín). Přinesl do
výroby a prodeje nové
a inovativní myšlenky
a postoje, díky kterým
vybudoval
prosperující
společnost na jihu
Čech, která dodnes podniká, krom jiného také
v oboru leteckého průmyslu.
Antonín Železný se narodil v Žihobcích v rodině
tesaře a po tom, co ukončil obecnou školu, se
s rodinou přestěhoval do Prahy, kde pokračoval na
reálném gymnáziu. Po maturitě studoval techniku
ve Vídni, ale rakouská vláda po několika měsících
všechny zahraniční studenty vyhostila. Antonín
tedy odešel zkusit štěstí za kamarády do paříže,
kde se uchytil na nočních směnách ve slévárně u
firmy Citroën nebo umýval nádobí po barech. Přes
den studoval na vysoké škole aeronautiky, což
byla v té době jediná škola na světě, kde bylo
možné získat titul v oboru leteckého inženýrství.
Tady promoval v roce 1927.
Když se pak vrátil do Čech, orientoval veškeré své
aktivity na letecký obor, které náhle přerušila
diagnóza tuberkulózy. Tu léčil na rodné Šumavě,
kde místo klidu na lůžku pomáhal příbuzným
v zemědělství. Tato osobitá léčba byla úspěšná a
Antonín Železný se vrátil do světa leteckého
průmyslu.

V roce 1931 se oženil s dcerou Eduarda Štejnara,
který byl spoluvlastníkem malé továrny ve
Velešíně na výrobu stavebního a nábytkového
kování. Když Antonínův tchán onemocněl, nabídl
mu převzetí továrny s asi 50 dělníky. Antonín
Železný tedy v roce 1933 opouští Prahu a začíná
podnikat v Českých Budějovicích.
Ponechal výrobu kování, která dávala obživu
především ženám a nově zavedl výrobu
příslušenství pro letadla, hydrauliky a elektrických
domácích
spotřebičů.
Postupně
vzniklo
společenství, které bylo zaregistrováno pod
firemním označením Pomocný letecký průmysl,
Ing. Antonín Železný. Díky vlastním patentům,
schopným konstruktérům a dobře kvalifikovaným
dělníkům ve Velešíně během 5 let rozšířil firmu na
téměř 600 zaměstnanců a výrobky se vyvážely do
celého světa.
Před druhou světovou válkou se firma
specializovala na ventily, kohouty a filtry pro
výrobu letadel. Časté zakázky také byly
z československého Ministerstva národní obrany.
V roce 1938 ale na příkaz Ministerstva přesouvá
svou válečnou výrobu z Velešína do Českých
Budějovic, protože Velešín se dostává na hranici
Sudet.
V roce 1939 československá vláda využívá toho,
že Železný měl z dob studií v Paříži četné kontakty
a spolužáky na vysokých postech francouzského
ministerstva obrany a vysílá ho tedy do Paříže
s pověřením prodat čs. Dělostřelectvo a jiné zbraně
Francouzské republice, aby nepadly do rukou
Němců. Francouzská vláda ovšem nákup
oddalovala, až 15. března došlo k obsazení
republiky. Za války se Ing. Železný účastnil čs.
odboje především tím, že spolupracoval a
financoval dopravu československých pilotů do
zahraničí. Také jako člen představenstva čs.
elektráren nechal ve vedení vysokého napětí zřídit
po celém protektorátu tajnou telefonní síť, která
spojovala jednotlivé odbojové skupiny, a nacisté ji
nikdy neodhalili.
Vzhledem ke zkušenostem nacisté zařadili továrnu
Ing. Železného JIKOV mezi strategické válečné
závody a vyrábělo se tu vybavení pro německá
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letadla. V Jikovu se tajně vyráběl i automatický
vyrovnávač tlaku pro nacistické řízené střely V-2,
které bombardovaly Londýn. Na žádost britského
odboje byl Ing. Železný také dvakrát pozván do
střediska Peenemünde, kde se tyto střely
montovaly. Sem jel vlakem a na nádraží si ho
převzali důstojníci SS, zavázali mu oči, odvezli ho
autem na neznámé místo a teprve v kanceláři
začalo jednání se šéfem německého raketového
výzkumu von Braunem.

škoda, aby takové jméno bylo v Žihobcíhc
zapomenuto.

Ing. Železný celou válku podporoval české rodiny
válkou zasažené, a celou válku bez odhalení, byl
součástí československého odboje. V roce 1945 se
stal předsedou revolučního národního výboru a
velkou měrou tak přispíval k organizaci
poválečných aktivit. Současně také připravoval
nový výrobní program závodu poté, až válka
skončí. Byla to hlavně výroba skútrů,
automobilových karburátorů, stabilních motorů a
dalšího. Pro tento účel Železný plánoval rozšířit
výrobu od 2500 zaměstnanců. Kterým plánoval
sídliště v kaplici po vzoru Bati.
Po roce 1946 však došlo na základě Benešových
dekretů k zestátnění továrny. Měla být zestátněna
za úhradu, ale ta vyplacena nikdy nebyla.

 Z kultury 

Železný se ani v nové době nevyhnul soudům,
když se do významných funkcí dostali i
nepotrestaní kolaboranti. Ing. Železný byl
obžalován za to, že když podporoval rodiny po
vězněných a zemřelých, věděl, že přijde měnová
reforma a měl v úmyslu po měnové reformě
vymáhat peníze zpět. Odsouzen byl k pokutě, která
se rovnala přesně výši jeho rodinného majetku.
I přesto ale byl stále považován za odborníka ve
svém oboru, přesto, když viděl stále větší marnost
svých snah, činnost ukončil a v roce 1958 odešel
do důchodu a pracoval ve státním nakladatelství
technické literatury. V té době trpěl velmi
vysokým krevním tlakem, na který u nás v té době
nebyla léky. V šedesáti letech se ovšem vyléčil
manuální prací ve dvanáctihodinových směnách na
svépomocné družstevní stavbě. Normalizace už se
nedožil, zemřel na prasknutí aorty 28. září 1969.
V případě, že k tomuto příběhu máte co dodat
nebo nám poskytnout fotografie apod., neváhejte
se na nás v muzeu a infocentru obrátit. Bylo by

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_%C5%BDel
ezn%C3%BD
http://www.velesinpratele.cz/domains/velesinpratele.cz/index
.php?option=com_content&view=article&id=316:ingantonim-zelezny-1&catid=60&Itemid=93

Veronika Kočí

Jaro v muzeu Lamberské stezky bylo v přípravách
na letní sezónu, která je nyní v plném proudu a
zatím můžeme říct, že vypadá velmi úspěšně.
Muzeum, ale i ostatní zajímvoasti v Obci přitahují
nejen turisty, ale pravidelně se k nám vracíte i vy
ze Žihobecka, Šumavy a Pošumaví. Toho si velmi
vážíme a děkujeme za spolupráci při mnoha
akcích.
Na jaře jsme otevřeli některé nové výstavy, ale
aktivní byly i jiní. V červnu celou obec zaměstnala
zejména příprava zahájení myslivecké přehlídky
trofejí, které proběhlo v sobotu 22.6. a neděli
23.6.2019 s bohatým doprovodným programem.
Na úplném konci června pak byly Žihobce doslova
kulturou prošpikované,
když bylo díky aktivitě
manželů Froulíkových
a manželů Seppalových
zahájeno
Žihobecké
kulturní léto, tedy letní
sezóna. Této události se
zúčastnil i velvyslanec
Finska pan Jukka
Pesola, který otevřel
výstavu Petra Řehoře
ve finském centru
Stella Polaris a výstavu Táni Svatošové v galerii
Netopýr. Pan velvyslanec si už předtím prohlédl
naši obec a celé setkání probíhalo ve velmi
přátelském duchu.
Obě zmíněné výstavy si můžete prohlédnout až do
podzimu.

Žihobecké listy, č. 3/2019

 Zveme vás na akce 
Letošní léto je v Žihobcích opravdu velmi pestré
a my vás srdečně na všechny akce zveme 
Muzeum Lamberská stezka:
Čtvrtek 1.8.2019 v 18.00 zahájíme výstavu
ZDENĚK BURIAN: MALÍŘ
ZTRACENÉHO ČASU.

Současně můžete během léta u nás v muzeu
navštívit:
Výstava obrazů Simonetty Šmídové.
Letos už pošesté 
A výstava Martina Švece: NA PLNÝ PLYN…
Výstava téměř tisícovky modelů autíček,
motorek, autobusů, tramvají a jiných vozidel
včetně různých sběratelských lahůdek, které za
celý svůj život nashromáždil pan Martin Švec
z Mělníka.
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