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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané,
nejdříve bych chtěl poděkovat všem, kteří přišli
k volbám a zvolili si své zástupce. Vedení obce
je staronové tzn. stejné jako v předešlém období.
I za toto děkuji všem i já osobně. Děkuji.
Co je nového? Máme vydáno stavební povolení
na veřejný vodovod pro obec Kadešice, kde
s největší pravděpodobností zahájíme v první
polovině roku 2019 stavbu vodovodu. S pomocí
Nadace ČEZ jsme postavili dětské hřiště
v Bílenicích a nakoupili novou techniku na
údržbu všech obcí.
A dále trochu jiná témata. Život v obcích. Začnu
setkáním rodáků v Kadešicích. Tato akce

proběhla koncem měsíce července pří účasti cca
350lidí (toto je můj odhad). Musím velmi
pochválit úroveň a nadšení lidí, kteří pro zdárný
průběh vykonali opravdu mnoho. Několik
generací se zde sešlo aby pohovořili o všem
možném, jak o vzpomínkách, tak o současnosti.
Dvěma osobám musím zvláště poděkovat, a to
Zuzaně Jahnové a Václavu Fuksovi ml., kteří
opravdu udělali vše, co bylo v jejich silách.
V Bílenicích se podařilo dotáhnout projekt
vzniku nového dětského hřiště hlavně dámám a
i ostatní akce probíhají za přispění těchto dam,
kde budu jmenovat paní Hodánkovou, paní
Krčmářovou a paní Šobrovou. V Rosedlech akce
probíhají hlavně pod hlavičkou hasičů. Zde
vyzvednu již velmi známý memoriál Jiřího
Fuchse. V Žihobcích je mnoho akcí, ať již
divadelní představení místního divadelního
spolku, akce pořádané Tělovýchovnou jednotou
např. Pohádkový les, akce hasičů - dnes již
známé soutěže hasičského potěru. Všem i těm,
které jsem nejmenoval, patří velký dík, za to, co
pro tuto obec dělají.
Závěrem chci v blížícím se předvánočním čase
všem popřát klid, pohodu pěkný předvánoční
čas, také trochu bilancování a přijímání nových
výzev. Všem pevné zdraví.
Děkuji. Chalupka Pavel
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 Ze

školy 

Nový školní rok 2018/2019 jsme již tradičně
zahájili 3. září v místním infocentru, kde jsme
slavnostně přivítali a pasovali prvňáčky, kterých
letos bylo pět.

Již v pátek 7. září jsme odjeli na výlet do Plzně
na interaktivní program ke 100. výročí založení
Československa pod názvem ,,100PY“.

Od prvních vyučovacích hodin se žáci 4. a 5.
ročníku pečlivě připravovali v hodinách
dopravní výchovy na testování a praktickou
zkoušku na dopravním hřišti v Sušici. Ta se
konala koncem září a všichni uspěli.
V říjnu nás opět po dvou letech navštívil pan
Pavel Justich se svým filmem ,, Návrat do Keni“
a my jsme sledovali úchvatný příběh tohoto
cestovatele po Keni, pro nás tak atraktivní zemi.
Též jsme tento měsíc vyrazili do Sušice na
hudební představení zpěváka Pavla Nováka
mladšího, pod názvem ,,Sportujeme pro zdraví“.
Spolu s veselými písničkami jsme si zacvičili a
zatancovali.

Zbytek měsíce jsme se věnovali přípravám k
100. výročí založení Československa. V pátek
26. října dopoledne jsme se všichni převlékli do
prvorepublikových kostýmů a vyzkoušeli si
psaní násadkou.

Za přispění rodičů jsme si také připravili krásnou
výstavu předmětů z této doby a zkoušeli hádat, k
čemu se který předmět používal. Bez pomoci a
přispění rodičů by tato krásná výstava nevznikla,
a proto mockrát děkujeme!!
Odpoledne jsme se ve škole zdrželi až do
večerních hodin. Spolu s rodiči jsme si při
,,dýňování“ vydlabali krásné dýně, které jsou
vystaveny před školou. Maminky se nám
postaraly svými dobrotami o pohoštění. Po
úklidu jsme se proběhli a připravili na
lampionový průvod. Pak jsme si vyzkoušeli
stezku odvahy potemnělou školou. Stezku si
vyzkoušeli i ti nejmenší a všichni ji zvládli na
jedničku!

31. října jsme se v rámci
,,Halloweenu“
převlékli do strašidelných masek, prošli obcí a
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navštívili děti v MŠ a obecní úřad.
V listopadu nás čeká divadlo: ,,Poklad kapitána
Baltazara“, s pohádkou k nám přijede Divadýlko
Hradec Králové.
Nejen rodiče, ale i všechny zájemce zveme na
Den otevřených dveří, dne 22. listopadu.
Návštěvníci se mohou podívat do vyučovacích
hodin a prostor naší školy.
Pečlivě se také připravujeme na tradiční
vystoupení pro naše seniory, určitě se spolu
setkáme u rozsvícení vánočního stromečku v
prosinci a o vánočním vystoupení v místním
divadle.
Přejeme všem pohodu a šťastné vykročení do
nového roku.

odměnily už tradičně sladkým pohoštěním,
potom jsme společně vyráběli obrázek „Zátiší s
jablíčkem.“ Počasí nám také přálo a tak jsme
příjemné odpoledne zakončili soutěžením v
parku.

Mgr. J. Houzarová

 Ze

školky 

Léto je již nenávratně pryč a příchod podzimu
se promítá i do našich činností v MŠ. Stromy v
našem parku se začínají zabarvovat a shazují své
zlatavé listy. S dětmi se učíme vnímat krásy a
dary přírody, vždyť náš park a jeho okolí se nám
přímo nabízí. Sbíráme podzimní plody, listy,
pozorujeme a poznáváme stromy, následně
tvoříme a hrajeme si v MŠ s přírodninami. A
společně se snažíme hledat s dětmi odpovědi na
jejich otázky.
Letos se do podzimních hrátek zapojili s chutí
i rodiče na naší podzimní akci, kterou jsme
nazvali: „Jak děda, babi, Anička natrhali
jablíčka.“ Maminky se zúčastnily v hojném
počtu, nejprve jsme jim předvedli krátké
vystoupení, které jsme zakončili mazurkou
“Měla babka čtyři jabka.“

A proto: „Foukej větře, foukej dál, ať maj
listy venku bál. Zafoukej je na luka, než paní
Zima zaťuká.“
Eva Čapková

Z

Bílenic 

Milí čtenáři Žihobeckých listů, opět bych Vás
ráda informovala o tom, co se událo za
posledních 7 měsíců v naší obci Bílenice.
Dětské sportovní odpoledne

K tanci jsme vyzvali i maminky. Ty nás za to

Dne 14. července 2018 se za horkého letního
počasí uskutečnil další ročník našeho oblíbeného
sportovní odpoledne pro děti, které uspořádaly
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místní ženy. Sešlo se celkem 37 dětí s početným
doprovodem dospělých.

Každé soutěžící dítě dostalo papírovou medaili
s veverkou, která měla prázdná pole, do kterých
rodiče zapsali, že danou disciplínu děti splnily.
Na třinácti stanovištích se sportovně vyžili jak
úplně malí sportovci, tak i ti starší. Nejvíce děti
opět pobavil vodník, u kterého děti lovily na
pruty různé druhy dřevěných ryb. Velký zájem
vzbudilo zdolání překážkové dráhy, skákání
v pytlích, přetahování. Dětem se také velmi
líbilo vyndavání míčků z vody nohama,…. Po
splnění třinácti zajímavých úkolů dostalo každé
z dětí balíček s drobnými dárky a také se děti
mohly nechat proměnit malováním na obličej
(díky Marcele Radostové za její umění) v různá
zvířátka, víly nebo spidermany, …. Po soutěžích
byla prodávána tombola, do které všechny ceny
věnovali
Bernadette
a
Paul
Vörding
z Holandska, aby podpořili dětské hřiště a 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 pískoviště s bábovkami,
plastovou kuchyňku s nádobíčkem a pracovní
stůl s nářadím. Starší děti se zabavily střelbou na
branky. Dík patří ženám za přípravu této akce,
dětem za účast a Obci Žihobce za opětovné
schválení grantu na tuto akci. Další část
finančních prostředků potřebných na tuto akci
byla získána z finančních darů občanů při
masopustním průvodu v Bílenicích. Těšíme se
na další ročník této krásné akce.

Otevření dětského hřiště a bílenický pouťový
víkend
Konečně se děti v Bílenicích dočkaly…. Čeho?
No přece hřiště s různými atrakcemi v obecní
zahradě v Bílenicích. Na slavnostním otevření
dne 18. srpna 2018 byl přítomen pan starosta
Obce
Žihobce
Ing.
Pavel
Chalupka,
místostarosta Václav Danda, zastupitel obce
Bílenice pan Jaroslav Jiřík, velitel okrsku hasičů
pan Jaroslav Šimáček, děti v doprovodu rodičů,
babiček a dědečků. Po úvodních proslovech a
poděkování Obci Žihobce, sponzorům a
společnosti ČEZ, nastala opravdu pěkná zábava.
Děti přestřihly pásku a „prověřily“ nainstalované
průlezky a houpačky. Nechybělo ani přiťuknutí
dětským šampaňským, opékání vuřtů a tanec při
reprodukované hudbě. Přejeme dětem, ať jim
atrakce dlouho slouží a hřiště je jim místem, kde
se mohou potkávat.
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Pokládání věnce 28. října 2018
Sto
let
od
vzniku
samostatného
Československa….I v Bílenicích jsme si toto
významné výročí připomněli…Sice se v tento
významný den nevydařilo počasí, padal sníh,
připojil se i déšť, ale ani toto počasí nezkazilo
slavnostní náladu. Občané se sešli v hojném
počtu (kolem 50 lidí) a slavnostním průvodem
přišli na náves, aby uctili památku padlých v 1.
světové válce a tím oslavili i stoleté výročí
založení Československa. Hasiči položili věnec
před pomník padlých, stáli čestnou stráž, zazněla
hymna. Velmi pěkný proslov o padlých
občanech z Bílenic a o tom, proč jsme se vlastně
sešli, přednesl Mgr. Karel Skýpala. Pan Václav
Pikeš pronesl církevní řeč a modlitby. Průvodem
byla důstojně ukončena oslava tohoto výročí.

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. Zábava se
protáhla do brzkých ranních hodin.
Další den 19. srpna 2018 se občané Bílenic sešli
tradičně na pouťovém klání v nohejbalu. Turnaj
se hrál před hasičárnou, nechybělo občerstvení,
dobrá nálada, vtípky na hráče, sportovní zápal
hráčů. Gratulace patřila vítězům turnaje ve
složení Míra Šobr – Jarda Kopp.

Za SDH Bílenice Michala Hodánková
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 Z Rozsedel



Pošumavská hasičská liga v Rozsedlích
Na začátku srpna jsme s hasiči pořádali
v Rozsedlích další ročník ze seriálu soutěží
Pošumavské hasičské ligy a memoriál Ing. Jiřího
Fukse. Jak už je tradicí pořádat tuto soutěž, tak
už je tradicí i neúspěch pro místní v této soutěži.
Letos byly krásné keramické poháry a opět u nás
žádný nezůstal. Snad jen, že s pořádáním je
spousta práce a jsme nervózní a nesoustředění,
jinak si to nedokážu vysvětlit . Nejlépe si vedli
muži z Neznašov s časem 26,75 a ženy
z Tupadel s časem 33,20 s. My ženy těch sekund
nasbíraly 50,03 . Počasí nám vyšlo vyloženě
letní, po skončení jsme zvládli i koupačku
v koupališti jako mnoho ostatních hostů.
Dorazilo spoustu družstev, soutěžní dráha byla
dobře připravená a nebyly žádné problémy, na
což dohlédli rozhodčí z blízkého okolí a moc jim
děkuji. Též děkuji obci Žihobce za podporu a
sponzorům Maxtel a HansaFlex. Poděkování
patří všem hasičům a fanouškům za pomoc při
přípravě!! Je toho vždy moc, ale letošní ročník
se moc povedl a snad zmákneme i další, i když
povinností je stále více a času stále méně. Za
každou akci kdy se sejdou lidé z vesnice i okolí
díky!!

Letní soutěže 2018 – SDH Rozsedly
Hasičskou sezónu jsme si v létě zpestřili účastí
na soutěži v Podmoklích, kde pořádali první
ročník u každoročního sousedského setkání u
školy a běželi zde do kopce a vybojovali si páté
místo v mužích a sedmé za ženy. Zde počasí už
vyloženě letní nebylo a došlo i na zimní bundu,
ale byla to krásně připravená akce v přátelském
duchu, kdy dorazila družstva z celého okolí a
akce byla ukončena hudební zábavou. Přislíbili,
že zde budou v soutěžích pokračovat, tak snad si
budeme moci skóre vylepšit  (já osobně vím
na jaké disciplíně zapracovat).
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V září jsme ukončili hasičskou sezónu účastí na
netradiční soutěži v Pohorsku, kde jsme měli
smíšené družstvo a i přes lehké problémy
v útoku, které ani nelze popsat, to se musí vidět,
skončili první za ženy. Soutěž to byla opravdu
vtipná, moc pěkně připravená a přijedeme zas .

Vyhlášení
Vrhavči

Pošumavské

hasičské

ligy

ve

Na začátku listopadu jsme jeli na vyhlášení
Pošumavské hasičské ligy do Vrhavče, kdy se
shrne celá závodní sezóna a ocení se Ti nejlepší.
Letošní účast byla trošku slabší, neboť se zrušila
výpomoc jednoho člena z ostatních družstev a
nemohli jsme si navzájem pomáhat. Sehnat na
vsi a po okolí 7 členů, kteří mohou na soutěž 12
sobot po sobě v letní sezóně je opravdu těžký
úkol, a náhradníků moc není. Klukům se již
tradičně ze začátku daří a pak už je to slabší, my
ženy jely bohužel jen dvě soutěže. Máme opět
chuť se do toho příští rok pustit a zlepšit se, tak
snad nám to vydrží. Kluci nakonec měli celkem
6. místo a my osmé. V tabulce je vidět bodování
celé sezóny a celková účast (za muže je 15 bodů
za první místo a za ženy 10, dvě nejhorší soutěže
se nulují). Konkurence je velká, ale opět
uděláme maximum pro dobrý výsledek.
Specielní poděkování patří klukům z Nezdic, bez
těch už bychom to dohromady nedali.

Pokládání věnce a hasičská
v hasičském klubu v Rozsedlích

přednáška

26. října 2018, pár dní před významným dnem
stého výročí naší republiky, jsme na návsi
s panem starostou a s hasiči pokládali věnec jako
vzpomínku i vděk za vše co bylo.

8

Žihobecké listy, č. 3/2018
Po tomto krásném momentu, jsme se přesunuli
do hasičského klubu, kde měla Eva Dušková
přednášku o historii hasičů v Rozsedlích, neboť i
historie hasičů je zde dlouhá, 75 let. Osobně
musím říct, že jsem z přednášky nadšená. Nešlo
jen o první hasičskou stříkačku, která se k nám
do obce dostala, o hašení požárů, kterých zde i
po okolí bylo několik, ale i o budování
koupaliště a dalších důležitých úkolů, kterých se
hasiči chopili. O tom, že se hasiči scházeli,
pomáhali, soutěžili a stále se schází. Přednáška
byla doplněna o přestávky při harmonice a
nakonec bylo posezení u kytary. Takových
večerů víc! Moc děkuji Evě Duškové, že se ujala
tak velkého úkolu a dala vše dohromady, vůbec
si nedokážu představit, kolik času nad tím
strávila. Moc děkuji za všechny hasiče.

 SDH

Žihobce 

… o letních prázdninách a po nich …
Dnešní článek o činnosti začneme od července
2018, kdy bylo zorganizováno pro děti, dorost a
příznivce další, v pořadí již šesté!, kempování na
Rohanově pod Javorníkem.

V úterý 24. 7. připravil dorost s vedoucími
táborové zázemí a ve středu 25. 7. dorazila
početná výprava dětí s dalšími vedoucími.
Téměř 30 táborníků si užívalo krásného letního
počasí až do 29. 7. I letošní ročník byl bohatý a
pestrý na aktivity. Takže popořádku. Hned ve
středu po ubytování jsme vyrazili na exkurzi
s názvem „Jak se pečou housky?“. Pekárnu
Vacov jsme prošli celou. Začali jsme u díží
s těsty, pan mistr vysvětlil, jak se těsto zadělává,
kolik druhů různých těst se připravuje. Dokonce
jsme ochutnali i pravý kvásek.
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Od přípravy jsme se s odborným výkladem
posouvali až k voňavému čerstvě pečenému
chlebu. Mohli jsme ochutnat ten přímo z pece
vytažený.

Pak jsme se dostali k rohlíkům a houskám.
Koláče, vánočky, koblihy jsme také neminuli. A
jestli si myslíte, že vše se dá vyrobit strojově, tak
to se mýlíte. I my jsme byli hodně překvapení,
kolika rukama takový nejen sladký koláč projde.
Když jsme výrobky pomohli zabalit, dostali jsme
se až k nakládací rampě a k východu z pekárny.
Naše šikovnost byla oceněna – každý z nás se
zakousl do té nejčerstvější koblihy s nutelou .
Celou akci pro nás zajistila vedoucí dětí z SDH
Vacov, paní Dana Makasová. Moc jí děkujeme,
bylo to opravdu hodně zajímavé. Jo, a druhý den
ráno u snídaně jsme si hned říkali, jestli to není
zrovna ten rohlík či koláč či štrůdl, který jsme ve
výrobně zahlédli. A ještě něco. Nikdo
nenechával zbytky, totiž vidět na vlastní oči tu
náročnou práci, nebylo také k zahození.Ve
čtvrtek jsme si ozdobili vlastními náměty
svačinové boxy, ty se hodí na výlet i do školy. A
výlet nás čekal v pátek. Tentokrát byl tajemný –
„Hledali jsme „Venouše“! Koho? Ráno před
snídaní a rozcvičkou nám někdo ukradl naše
hasičské auto! Pěšky s baťůžky se svačinou jsme

vyrazili směrem k vesnici Dobrš u Vacova.
Mimochodem tady se točily i scény z filmů
Troškovy trilogie – takže už víme, kde paní
Jirásková – učitelka zpívá. S panem
průvodcem jsme měli domluvenou prohlídku
gotického kostela a románské zvonice z roku
1260. V Dobrši se nachází jeden z největších
odlitých zvonů (je vyrobený po roce 1600 ve
stejné dílně jako jako zvon Zikmund z chrámu
sv. Víta v Praze). Po schodech jsme se dostali až
k němu, mohli si na něj sáhnout, dokonce nám
ho pan průvodce rozhoupal a rozezněl. To byla
hlasitost! Uši nám na několik vteřin zalehly.
Auto jsme taky našly, to nás pak trochu unavené
odvezlo na nanuka do Vacova a pak do kempu
na Rohanově. V sobotu dopoledne jsme
vytvářeli malováním na oblázek vlastní pamětní
magnetky. Každý den jsme i trénovali na
hasičské soutěže, opakovali značky, uzle,… a
také se připravovali na požární sport. V sobotu
večer již tradičně odjíždíme z tábora na noční
soutěž do Benešovy Hory. V letošním roce na
stupně vítězů dosáhla mladší Lvíčata, skončila
třetí. K půlnoci se dostáváme zpět do spacáků a
nedělní ráno už je jen hodnotící s rozdáváním
cen a dárků na památku a balící kufrů domů.
Celý kemp bylo hezké počasí, nechybělo
koupání i různé kolektivní sportovní hry. Příští
rok pojedeme posedmé!

Mladí hasiči se zúčastnili i dalších soutěží
v požárním sportu – soutěžili ještě v Dolanech,
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kde se nám tolik nedařilo, a v Žihobcích, kde už
zase ano. U nás doma se organizovalo poslední
kolo dětské Šumavské hasičské ligy zároveň
s vyhodnocením celé soutěže 22. září. Do
zámeckého parku přijelo 19 dětských týmů. Naši
mladší skončili na třetím místě a starší na místě
druhém. Ve velké konkurenci doma opět
bodovali. K vyplnění volného času dětí se opět
zajistil velký skákací hrad. Počasí bylo
chladnější, ale příjemně prožitý den nezkazilo.
Je třeba poděkovat všem, kteří akci připravovali
a všem, kteří ji v sobotu zajišťovali.
Od září se kroužek MH připravoval na podzimní
kolo hry Plamen ročník 2018/2019. Branný
závod a štafeta CTIF se běhaly na Ostrově
v Horažďovicích 20. října. Zatím jsme
výsledkově v polovině startovního pole, ale vše
končí na jaře dalšími disciplínami. Věříme, že se
nám podaří umístění ještě vylepšit.
V sobotu 13. října se naši malí členové zúčastnili
výletu do ZOO v Praze, akci organizovali
vedoucí SDH Sušice. Děti si užily nádherný
slunečný den. Poděkování patří organizátorům,
kteří nám umožnili se této akce zúčastnit.

Poslední měsíce roku Lvíčata vyplní schůzkami
v tělocvičně či klubovně. Určitě připraví tradiční
perníčky k rozsvícení vánočního stromku 1.
prosince na žihobecké návsi. Srdečně zveme
k zahájení adventního času.
Ani dospělí sportovně nezaháleli. Muži soutěžili
v Dolanech na Šumavské hasičské lize,
v Budilově, ve Svaté Maří (noční soutěž) a
v Radhosticích v Podboubínské hasičské lize.
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Holky pak zaběhly pěkné časy na Šumavské
hasičské lize v Nišovicích (2. místo), Dražejově
a Dolanech a v Podboubínské lize pak také
v Budilově, Svaté Maří (2. místo) a
Radhosticích.
Ke 100. výročí vzniku Československa se
členové SDH zúčastnili v sobotu 27. října
slavnostního položení věnce k Pomníku padlých
a sázení lípy v zámeckém parku v Žihobcích.
V rámci svého ročního plánu pak provádějí
průběžně údržbu techniky a vybavení.
Bilancovat a hodnotit letošní rok se bude na
Výroční valné hromadě v lednu 2019, zároveň se
bude předkládat nový plán akcí, který se již
připravuje. Můžeme/te se již na opakování
mnohých úspěšných těšit.
Do nového roku 2019 výbor a členové SDH
Žihobce přejí všem zdraví, štěstí a pohodu.
L. Chalupková, J. Fiala

zajištění, organizaci a celkově hladkém průběhu
celé akce.
Stejně tak spolek TJ letos zajišťoval žihobeckou
pouť. Ta se jako vždy konala druhý srpnový
víkend. V sobotu se odehrálo Mistrovské utkání
III. třídy OFS Klatovy mezi TJ Žihobce a TJ Start
Dešenice, v neděli se pak soutěžilo v tenisovém
klání o putovní tenisky pana předsedy a pouťové
odpoledne zakončil fotbal staré gardy mezi TJ
Žihobce a Tatran Dlouhá Ves.
Novinkou byl první ročník folkového festivalu
v zámeckém parku, který spolek TJ pořádal ve
spolupráci s Muzeem a Infocentrem. Vydařená
akce, která by si ale zasloužila ještě o něco více
návštěvníků, se konala v uvolněném duchu za
pěkného počasí a přehlídky folk/bluegrass/country
kapel z Klatov, Horšovského Týna a Rokycan.
Aktuálně v listopadu, letos 17.11. se pak koná opět
každoroční a velice oblíbená akce, Pohádkový les
v zámeckém parku 

PS: www.sdhzihobce.cz

Fotbal

 TJ Žihobce 

V POSLEDNÍM UTKÁNÍ PODZIMU, PO
DOBRÉM
VÝKONU,
KONEČNĚ
DŮLEŽITÉ
BODY
...

Spolek TJ i letos pořádal tradiční akce. V neděli
10.6.2018 jsme v našem areálu organizovali
tradiční DĚTSKÝ DEN, tentokráte byly
tématem
postavičky
z pohádkového
seriálu ŠMOULOVÉ. I letos jsme měli obavy
z nevyzpytatelného počasí, a to nás nezklamalo.
Během
příjemně
stráveného
nedělního
odpoledne jsme si užili nejen krásného
slunečného počasí, ale i deště. Více jak 50 dětí
spolu se svými rodiči i prarodiči si nenechalo
ujít den plný zábavy, soutěží a veselých
písniček. O zábavu a program pro děti se
tradičně postarala osvědčená profesionální
skupina DOREMI z Českých Budějovic. Děti
v rámci soutěží obdržely řadu dárků a na závěr si
společně opekly buřty. Zpestřením pro děti byl i
nafukovací skákací hrad, o perfektní občerstvení
pro všechny návštěvníky se postaral kolektiv
Hospůdky Na hřišti.
Za celkově příjemně strávené odpoledne patří
poděkování nejen všem účastníkům akce, ale i
všem dobrovolným organizátorům, účinkujícím
a sponzorům, kteří se podíleli na přípravě,

TJ Žihobce - FK Svéradice B 2 : 2 (1 : 2) PK 4
:2
11. kolo (13. hrané) – hráno 3.11.2018
Branky domácí: 32' Drobný MIlan, 94' Šikl
René
Branky hosté: 2' Makovec Jaroslav, 35' Kliment
Ladislav
Rozhodčí: Mácal
Roman
Diváků: 25
ŽK: 2 : 1, ČK: 0 : 1 (Fišer Martin)
Sestava: Dlouhý Jan, Válek Martin, Novosad
Martin, Lemberger Martin (K), Bigasz Robert,
Drobný Milan, Gazdík Denis, Novosad
Stanislav, Nemrava Oldřich, Šikl René, Holman
Miroslav
Náhradníci: Matějovic Václav, Gazdík Jindřich
Realizační tým: Vedoucí Dlouhý Jan, Trenér
Gazdík
Jindřich
Do posledního utkání podzimní části soutěže
jsme nastupovali s obavami, jelikož soupeř byl
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jednoznačným favoritem, avšak zároveň s
nadějí, že bychom alespoň v posledním utkání
mohli překvapit. Obavám napomohla i situace,
kdy pro disciplinární trest našeho gólmana
Tomáše Maříka a zranění náhradního gólmana
Luboše Pelešky musel nastoupit do brány hráč z
pole Honza Dlouhý a pro zdravotní problémy
některých hráčů základu museli být povoláni „do
zbraně“ i někteří hráči, kteří vypomáhají jen
občas – Milan Drobný, Renda Šikl a Vašek
Matějovic.

Všem hráčům, funkcionářům, fanouškům a
ostatním
podporovatelům
žihobeckého
fotbalu přejeme krásné zimní měsíce,
příjemné prožití blížících se Vánoc a v novém
roce, kromě zdraví a štěstí, i více fotbalové
radosti.

Utkání pro nás začalo nešťastně, kdy jsme
obdrželi branku již ve 2. minutě. Naštěstí se nám
podařilo zásluhou Milana Drobného již ve 32.
minutě srovnat. Bohužel, hned vzápětí po
nešťastné chybě našeho gólmana, se hosté ujali
opět vedení. Ve druhém poločase, kdy hosté od
58. minuty hráli bez vyloučeného hráče, jsme
postupně získávali mírnou převahu a zároveň
jsme si vytvořili i několik slibných gólových
šancí. V dramatickém závěru, když už se zdálo,
že ani v tomto utkání nezískáme žádné body,
rozhodl v nastavení (94') Renda Šikl krásnou
střelou ze standardní situace o vyrovnání. V
následném penaltovém rozstřelu jsme měli
pevnější nervy a získali krásné a důležité dva
body.
V utkání náš tým předvedl pravděpodobně
nejlepší výkon podzimu a všechny hráče je nutné
pochválit za přístup, nasazení a odhodlání až do
konce zápasu. Vyzdvihnout je však nutné
především Rendu Šikla a Milana Drobného, kteří
byli povoláni na výpomoc a kteří utkání nejen
vydrželi v plném nasazení až do konce, ale
především svými výbornými individuálními
výkony pomohli týmu získat důležité body.
Věřme, že nás nenechají „ve štychu“ ani v jarní
části soutěže a tým se přes zimu dá trochu
dohromady, kdy nás po plánovaném posílení
týmu čeká na jaře nelehký a zdánlivě nemožný
úkol – zachránit pro Žihobce III. třídu!!
Po zápase čekala na hráče DOKOPNÁ, kterou si
všichni zaslouženě užili. Nyní čeká hráče,
funkcionáře i fanoušky zimní „odpočinek“. S
přípravou začneme až po Novém roce. Její
průběh a obsah bude ještě upřesněn.

Převzato ze stránek TJ Žihobce tj.zihobce.eu

 Z divadla 
Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla – soubor
dospělých - vystupuje v předvánočním čase ve
hře roku 2018 autora Marca Camolettiho ve
dvou představeních:
- pátek
23. listopadu 2018 v 20,00
v hostinci U Hošků ve Vrhavči.
V prosinci budeme připravovat hru pro příští
sezónu.
Dětský soubor Kajetánek vystoupí ve staronově
nazkoušené hře „Pohádka o narození Jezulátka“
ve dvou představeních:
- čtvrtek 29. listopadu 2018 v 16,00 v Muzeu
Šumavy v Sušici,
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- neděle
2. prosince 2018 v 15,00 na scéně
divadla v Žihobcích.
Ve slavnostním předvánočním čase Vám
přejeme klidné prožití celého adventu, pohodové
a požehnané svátky vánoční a štastný Nový rok
2019.
Děkujeme za Vaši přízeň a diváckou věrnost,
určitě Vás v příštím roce překvapíme výběrem
her, které Vás zaujmou.
Členům našich souborů děkujeme za píli a
vytrvalost při nácvicích her a časové obětování
pro spolek při produkcích her mimo mateřskou
scénu. Do Nového roku 2019 přejeme dobrou
hereckou partu, štěstí a pevné zdraví!
Karel Baumruk

dovolte, abychom Vás pozvali na akce, které
budou probíhat v chrámu Proměnění Páně
v Žihobcích:
1.neděle 16.12.2018 – 09,30 – vystoupí
v průběhu mše svaté se zpěvy chrámový sbor
Horažďovice pod vedením p. Grolmuse
2. úterý
25.12.2018 – 10,00 – vystoupí
tradičně jako každý rok před mší svatou
pěvecké sbory:
Základní škola Žihobce – vede pí. Jindřiška
Houzarová
Pěvecký sbor pí. M. Svatkové – děti ze Sušice
a okolí a zazpívají nám vánoční koledy a
písně.
Na oba koncerty Vás co nejsrdečněji zveme a
těšíme se na Vaši účast!

 Spolek Lamberská stezka 
Spolek Lamberská stezka pořádá
v sobotu 15. prosince 2018 v 10,00 slavnostní
mši
svatou
v kapli
sv.
Erazima
v Nezamyslicích
s významným momentem:
-odhalení obrazu zakladatelů pohřební kaple
rodu Lamberků Karla Eugena /Fürst von
Lamberg/ a Friederike Sophie /Fürstin vom
Lamberg/
Akce bude medializována a zveme na ni širokou
veřejnost!
V předvánočním čase pořádá spolek Lamberská
stezka zájezd do adventního Mnichova
v sobotu 1. prosince. Přihlášky a kontakty na
průvodkyni zájezdu – pí. Veroniku Kočí –
724 895 012 nebo muzeum@zihobce.eu. Jsou
ještě volná místa!
Přejeme všem občanům krásné prožití vánočních
svátků a do Nového roku 2019 hodně
štěstí a zdraví!
Karel Baumruk

 Z naší

farnosti 

Vážení spoluobčané, rodiče a příznivci,

Petr Koutský

 Poděkování 
Dobrý den,
chtěl bych touto cestou mnohokrát poděkovat
Zuzce Jahnové, Vaškovi Fuksovi a dalším za
organizaci srazu rodáků v Kadešicích dne
21.7.2018. Z prostředků a možností, které měli
k dispozici, vytěžili maximum. Myslím si, že
tato akce splnila očekávání. Lidé, kteří by se již
nikdy nepotkali, měli možnost spolu pohovořit a
vidět se naživo. I když dnes technologie
umožňují videokontakt, tak osobní setkání je
neocenitelné.
Je-li možné, prezentujte pochvalu v obecním
mediu, zaslouží si ji.
Děkuji.
Vlastimil Beránek
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 Zveme

Vás na akce v muzeu 

Letošní rok je především ve znamení oslav 100
let od vzniku samostatného Československa. To
jsme si my v muzeu připomněli besedou s PhDr.
Janem Lhotákem ze sušického muzea, který nám
poutavě přiblížil nejen světové události
říjnových dnů, ale také situaci, jaká panovala
v Sušici, na Sušicku a v Žihobcích.
V besedách budeme pokračovat po celé zimní
období tak, jak jste zvyklí, jen se opět naladíme
na cestovatelskou vlnu. V nejbližší době nás
čeká v úterý 20.11. povídání s Pavlem Šustrem
o Kanadě a v novém roce přijde 19.1. o
Guatemale vyprávět Petra Maříková.
V sobotu 1.12. nás čeká tradiční předvánoční
tvoření, kde si od 10.00 do 15.00 budete moci
vyrobit adventní věnce, dekorace, ozdobit
s dětmi perníčky nebo vyrobit či koupit nějaký
dáreček. Ten samý den nás pak v 17.00 čeká
Rozsvícení vánočního stromku na návsi za
hudebního přispění základní školy a pod
organizační záštitou SDH.
Současně vás i v zimním čase zveme na výstavy
k nám do muzea, které je v tomto období
otevřeno vždy v pátek a v sobotu od 9.30 do
15.30.
Shlédnout můžete:
Výstava Miloše Kašpara: Náhodná setkání.
Černobílé fotografie/portréty z cest.
Výstava Z jedné palety. Výstava obrazů žáků
malířky Olgy Hrachové ze Sušice.
Výstava spolku Zoogeos Bohemia. Volání
Dálek. Výstava z expedic a výzkumů zoologů
působících v tomto spolku již 25 let.
S ohledem na blížící se konec roku 2018 si
dovolujeme popřát Vám krásný, klidný
a
pohodový čas Adventu a Vánoc a do příštího
roku pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a
spokojenosti.
Veronika Kočí a Libuše Kolářová
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