a že nám ubylo i hromádek kolem obcí. Jsou zde i
výjimky,
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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané.
Opět je tady podzim a s ním přicházející nečas.
V koutku všichni doufáme, že pěkné počasí vydrží co
nejdéle a my stihneme vše, co zbývá do zimy udělat.
No uvidíme.
To, čemu se dnes budu věnovat, někomu určitě bude
připadat jako obehraná písnička. Ano, budou to opět
odpady, čistota a pořádek veřejných prostranstvích
a na závěr něco málo o stavu obce.
Začnu odpady. Jak všichni jistě víte, začali jsme na
začátku jara s další odpadovou komoditou
a tou je BIO odpad. V jednotlivých obcích jsou
rozmístěny velké kontejnery na BIO odpad, občané si
mohli požádat o biokompostér a zatím v Žihobcích
i o BIO popelnice. Po prvním vyhodnocení se zdá, že
se daří z komunálního odpadu separovat BIO složku

např. hromada BIO odpadu v Bílenicích na drahách,
ale většina občanů pochopila možnost zapojit se do
tohoto systému. Pro větší množství odpadu připomínám
možnost přistavení kontejneru po domluvě. Další
oblastí je třídění ostatních složek odpadu, jako je papír,
plast, sklo a ostatní. I zde nám čísla rostou, ale vzniká
zde nový fenomén - lidé přivezou odpad na místo
samé, ale už ho nenahází do nádob. Zde bych
apeloval na občany – nenechávejte za sebou
poházené odpadky. Děkuji.
Druhá část je pořádek na veřejných prostranstvích.
Tuto otázku otvírám hlavně kvůli volně pobíhajícím
psům. Všimněte si, jak vypadají zelené plochy např.
v žihobeckém parku, v centru obce, na hůrce a v
areálu v Rozsedlích, v Kadešicích a v Bílenicích.
Ano jsou tu exkrementy od volně pobíhajících psů.
Vyhláška obce zakazuje volné pobíhání psů, a pokud
je někdo venčí, měl by po svých mazlíčcích uklidit.
Asi nám nezbude nic jiného, než přijmout novou
obecní vyhlášku, která bude obsahovat, bohužel, i
postihy – pokutu. Toto prosím neberte jako
vyhrožování ze strany obce, ale jako nutné opatření k
zjednání nápravy. Každý má nárok na nějaké záliby,
koníčky, ale nemůže s nimi obtěžovat, a dokonce
ohrožovat ostatní.
A v poslední části se chci věnovat hospodaření obce.
Asi každého zajímá stav financí. Podařilo se nám
konsolidovat stav prostředků, všechny závazky obce
jsou placeny včas a ke všemu v této oblasti je
přistupováno s řádnou péčí. Obec má velmi rozsáhlý
majetek různorodého charakteru -od vodovodů
a kanalizací, staveb, komunikací až po zemědělské
pozemky a lesy. Zde se snažíme o vše starat s péčí
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řádného hospodáře, ale někdy narážíme na technické
a finanční možnosti obce. Hlavním problémem jsou
komunikace a údržba staveb. Snažíme se čerpat z
různých dotačních titulů, ale pořád musíme mít
alespoň polovinu ze svého. Postupujeme krok po
kroku. Chci se ještě zmínit, co je připravováno do
konce roku - čištění vrtů Bílenice, čištění odpadních
stok Rozsedly, oprava zastávky Šimanov, oprava
části podlahy v hasičárně Žihobce. Rozsáhlejší plány
– vodovod a zastávka v Kadešicích, přízemí zámku
v Žihobcích, nový vrt v Bílenicích, Obecní dům
v Rozsedlích.
Přeji všem občanům krásný podzimní čas.
- Pavel Chalupka –

 Ze

školy 

Přes léto se v prostorách školy čas nezastavil –
opravovalo se, malovalo, natíralo, uklízelo apod.
Počítačová třída dostala nový kabátek a také vybavení
v podobě nových nastavitelných lavic.
Děti si užily letní prázdniny a 1. září se vrátily zpátky do
školních lavic. Přivítání proběhlo již tradičně
v Infocentru muzea Žihobce. Hostům, rodičům a žákům
se představili noví učitelé – Mgr. D. Votavová a Mgr.
P. Kovalčík. S deseti novými příchozími dětmi se nám
podařilo navýšit celkový počet žáků na 36.

Noví prvňáčci se zapojují do školního života
a zvykají si na nový režim. V září jsme zhlédli
Humornou pohádku „Písnička pro draka“ plnou
veselých scének, při níž se bavily nejen děti, ale
i dospělí.

Školáci měli poutavé filmové představení „Drsná
něžná Keňa“. Žáci měli možnost porovnat život
a školní výuku afrických dětí.
Čtvrťáci a páťáci se během celého září připravovali
v hodinách dopravní výchovy na teoretickou
a praktickou zkoušku na dopravním hřišti v Sušici.
Žáci 5. ročníku tak mohli získat svůj první řidičský
průkaz.

Od 3. října začaly na škole zdarma pracovat zájmové
kroužky (německý jazyk, anglický jazyk, příroda,
sportovní hry, hra na flétnu a počítače), do kterých se
zapojila většina žáků. A z toho máme radost!
Dne 12. října se žáci naší školy zúčastní televizního
natáčení o obci Žihobce a 24. října nás ještě před
podzimními prázdninami čeká divadelní pohádka
„Kocour v botách“.
-Jindřiška Houzarová-
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Z

divadla 

Žihobecké divadlo v roce 2016
Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla uvedlo souborem
dospělých ve dnech 16. a 23. dubna 2016 na naší
scéně premiéru lehce načernalé komedie Lumíra
Kubátka Podhorský penzion. V rozverném kuse o
problémech dvou zamilovaných párů v podhorském
penzionu se ve 12 rolích vystřídalo 17 členů souboru.
V pátek 13. 5. 2016 uvedl sušický ochotnický soubor
SUŠDIVOCH na scéně žihobeckého divadla komedii
Williama Shakespeara Veselé paničky windsorské
s energií a vitalitou sobě vlastní, spokojení diváci
obdivovali nejen výkon členů souboru, ale i krásné
kulisy, kostýmy a ostatní rekvizity.
Soubor dospělých našeho divadla odehrál ještě
dvakrát představení roku 2016 Muž sedmi sester,
a to v:
- pátek 6. 5. v Kulturním domě v Hartmanicích
- neděli 5. 6. v Lesním divadle v Nýrsku
S premiérovým kusem 2016 Podhorský penzion jsme
dále vystoupili:
- pátek 20. 5. na nádvoří hradu Rabí
- pátek 17. 6. v sále kina Sušice
- sobota 10. 9. v sále Kulturního domu ve Strašíně.
V soboru 1. října 2016 hostoval na žihobecké
divadelní scéně spolek divadelních ochotníků Kolár
ze Strašína, který uvedl upravenou televizní komedii
SVĚTÁCI v režii pí. D. Ševčíkové.
Vtipná veselohra o třech šumavských fasádnících
v hlavním městě zaujala téměř 60 diváků, kteří
odměnili velmi dobré herecké výkony a technické
provedení hry spolku našich sousedů.
Soubor dospělých sehraje komedii Podhorský
penzion ještě na podzim 2016:
- sobota 8. 10. sál restaurace Na Radnici v Kolinci
- pátek 14. 10. kinosál Kašperské Hory
- sobota 5. 11. sál Kulturního domu Velké Hydčice
- sobota 19. 11. sál Kulturního domu Bolešiny
Soubor spolku Kajetánek obnovil na jaře 2016 hru
Tři zlaté vlasy děda Vševěda od Karla Jaromíra
Erbena. Úspěšné dětské představení bylo odehráno
před zaplněným hledištěm v neděli 6. března t. r.
Zároveň bylo natáčeno televizní společností
FILMpro Klatovy. V týdnu od 27. 9. – 2. 10. 2016
byla pohádka nasazena a uváděna na kabelové
televizi v hlavních vysílacích časech.
(www.filmpro.cz)

Výkony dětí je třeba opravdu velmi pochválit,
poděkování patří i vedení Kajetánku a všem, kteří se
na přípravě podíleli. Natočené DVD je připravené
pro každého účinkujícího.
V současné době se jedná o přípravě dalšího
dětského představení, o kterém budeme včas
informovat.
Za obětavé nasazení patří členům všech souborů dík
vedení spolku, našim věrným divákům poděkování
za přízeň a zájem o hraný repertoár.
-Karel Baumruk-

Z

farnosti 

Na pátek 27. května 2016 byla vyhlášena národní
akcí Noc kostelů, kterou jsme prožívali i v našem
chrámu Proměnění Páně. Oproti jiným rokům se
zúčastnil poměrně malý počet účastníků – cca dvacet
zájemců o prohlídku kostela. Svoji roli sehrála i malá
propagace akce, což je zkušeností pro příští rok.
V sobotu 9. července 2016 byl v našem kostele
uspořádán pí. Lenkou Froulíkovou koncert
francouzských umělců Manue Marchal a Oliviera
Lombarda „Na hudební cestě z Orientu do Evropy“
u příležitosti otevření výstavy Toma Kůse
„Theatrum mundi“ v Galerii Netopýr v Žihobcích
v č. 15. Hosté předvedli široký repertoár písní národů
prezentující jednotlivé národy v rámci hudební cesty
na kytaru, klarinet a rytmické nástroje doplněný
nádherným hlasovým projevem Manue Marchal.
Téměř stovka nadšených posluchačů zahrnula oba
umělce dlouhotrvajícím potleskem a ovacemi.
V sobotu 6. srpna 2016 vystoupilo v rámci
Šumavských letních večerů Pellant trio ve složení
Martin Kos – housle, Martin Kaplan – housle, Josef
Fiala – viola s programem:
Ludwig van Beethoven – Serenáda op. 25
Bohuslav Martinů – Serenáda č. 2
Antonín Dvořák – Terzetto C dur
Koncert zhlédlo 43 nadšených návštěvníků, kteří triu
dlouze aplaudovali.
Na Boží hod vánoční v neděli 25. prosince v 10:00
plánujeme slavnostní děkovný dětský koncert
směrovaný k pondělní pouti – 26. prosinci 2016 –
140. výročí posvěcení žihobeckého kostela
Proměnění Páně /1876/.
V průběhu koncertu vystoupí žáci základní školy
Žihobce pod vedením pí. Jindřišky Hauzerové,
v druhé části je doplní žihobečtí a sušičtí zpěváci
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a muzikanti ze sušických škol, které vede pí. Martina
Svatková.
V pondělí 26. prosince bude sloužena slavnostní
poutní mše svatá k výročí posvěcení chrámu.
Na obě akce zveme veřejnost ze Žihobecka
a širokého okolí!
- Petr Koutský -

 Z Bílenic



Bílenická pouť
Dny před poutí byly jako vždy ve znamení příprav.
Pracovníci obce čerstvě posekali parčíky na návsi
i obecní zahradu. Místní ženy si našly čas na úklid
kaple a její vyzdobení květinami.

Po probdělé noci a mírném nočním dešti se hrstka
pořadatelů sešla i v neděli dopoledne, aby uklidila
místo dění, techniku a provedla přípravy na další
akci. Od 13 hodin se před obecním domem
uskutečnil sedmý ročník pouťového turnaje dvojic
v nohejbalu. Sedmi družstvům i přítomným divákům
zpříjemnilo sportovní zážitek pěkné počasí i pouťové
občerstvení. Tak za rok opět pouti a sportu zdar.
- za SDH Bílenice Michala Hodánková -

 Z Rozsedel



Okresová soutěž - SDH Rozsedly
Před létem se již tradičně začíná sezóna okrskovými
soutěžemi v hasičském požárním útoku a štafetě.
První závod byl v Bilenicích, kde jsme úspěšně
postoupili na vyřazovák do Rabí. Ženy bohužel
neměly kompletní sestavu, ale kluci s pomocí
hasičského sboru z Nezdic, Kadešic, Dražovic
a košařky z Rozsedel uspěli a postoupili do
posledního kola, kde se sejdou ti nejlepší z celého
okresu. Zde si vybojovali krásné 3. místo a být třetí
z celého okresu je obrovský úspěch.

V sobotu 20. srpna se odpoledne sešli na obecní
zahradě rodiče s malými dětmi, aby se společně
pobavili a opekli vuřty. Od 18 hodin vedl P. Ing.
Koutský v zaplněné kapličce pouťovou bohoslužbu.
V té době dokončili mladí hasiči přípravy v požární
zbrojnici na večerní pouťové posezení. Od 20 hodin
hrála k tanci i poslechu kapela EX-CATR. Místní
hasiči zajistili občerstvení. Dobrá účast i nálada byla
důkazem, že se tradiční akce vydařila.
Pošumavská hasičská liga v Rozsedlích
První víkend v srpnu se v Rozsedlích na koupališti
pořádalo jedno z kol Pošumavské hasičské ligy. Sjely
se nejlepší týmy z celého klatovského okresu.
V pátek před soutěží se připravil celý areál a v sobotu
po obědě se sjelo 12 družstev mužů a 8 družstev žen.
Této ligy se zúčastňují týmy, které závodí již spousty
let, ale i někteří nováčci, kteří tvrdým tréninkem
bojují o přední příčky. Hlavně u mužů je konkurence
hodně veliká a výkony velmi vyrovnané. Místním
mužům se požární útok povedl a získali krásné 2.
místo. Ta nejlepší družstva pokračovala do 2. kola

– memoriálu Jiřího Fuchse.
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Soutěž pořádaná v Rozsedlích patří k nejlepším
z celé série Pošumavské hasičské ligy a setkáváme se
s kladným ohlasem, což nás velice těší. Celá akce
byla zakončena večerním posezením u kytary (velké
díky patří Františku Pospíšilovi a jeho přátelům). Též
děkujeme obci za podporu, rozhodčím za dozor
a všem hasičům a přátelům, kteří pomáhali.
„Hasičina“ je krásný sport a doufáme, že se díky ní
budeme i nadále scházet a podávat ty nejlepší výkony
(dáme do toho vše ).

-

 SDH

za SDH Rozsedly Martina Štampachová-

Žihobce 

Co nového zažili žihobečtí hasiči?
Navazujeme na minulý článek v Žihobeckých listech
a začínáme psát o našich dalších zážitcích.
O letních prázdninách toho bylo opravdu hodně.
Již tradičním se stalo sportovní soustředění mladých
hasičů na Rohanově pod Javorníkem od úterý 26. do
neděle 31. června. Tentokrát se pobytu zúčastnil
rekordní počet dětí a dorostu – 24 táborníků, o které
se staral čtyřčlenný tým dospělých. Stanový tábor

byl v kempu nepřehlédnutelný. Zázemí pro
mladší děti už jako obvykle v předešlých letech
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vybudovali
naši
a dorostenky.

ochotní

starší

dorostenci

Nevadil jim ani pořádný liják. Ten nás na začátku
trochu překvapil, ale neodradil. Po přitlučení
posledního kolíku přestal a pak už nás při našem
kempování nezlobil.

A tak jsme si mohli užít koupání, fotbalu, vybíjené,
přehazované i volejbalu.

Letos jsme přidali i trénink v požárním sportu, neboť
jsme odpoledne v sobotu 30. června odjeli do
sousední Benešovy Hory na noční soutěž Šumavské
hasičské ligy.

To byl panečku přesun! Za denního světla a sluníčka
ve čtyři hodiny odpoledne tam a v noci o půlnoci
zpět! Padali únavou všichni. V soutěži jsme obsadili
starší 7. místo, mladší 3. a 10. místo.

Velká spokojenost, protože zatím zde stále držíme
stupně vítězů. Je to jedna z nejnáročnějších soutěží
ligy.

Děkujeme moc za podporu rodičů a přátel, na
„benešovku“ za námi dorazilo cca 30 „fandů“.
Během stanování jsme podnikli i společný výlet,
podívali jsme se do Hoslovic do mlýna (zjistili jsme
třeba, že se tam natáčela pohádka Tři bratři )
a vyšplhali nad koruny stromů na zdejší rozhlednu –
vysílač. Výhled na Šumavu byl nádherný.
Samozřejmě jsme ani letos nezapomněli na mlsné
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jazýčky našich dětí a opět k obědu objednali pizzu od
„Itala ze Sušice“.

Společně jsme vařili guláš, špagety, grilovali
a opékali vuřty i párky. Rohanov – tour 4 byla
úspěšná, těšíme se na další ročník. Šumavská
hasičská liga (ŠHL) se zakončila v Žihobcích.

Celou akci skvěle a velmi profesionálně moderoval
p. M. Molitor z Vacova. Požární útoky probíhaly na
pěkně připraveném hřišti, vyhlášení pak od 14 hodin
na zámeckém parketu.

SDH pořádal poslední soutěž ligy a také se stal
organizátorem celkového vyhodnocení této soutěže.
V sobotu 10. září za krásného slunečného počasí se
do zámeckého parku dostavilo přes 150 soutěžících
dětí, pak jejich vedoucí, rodiče a diváci.

Závěrečné klání ŠHL bylo odstartováno na hřišti v 10
hodin, v mladší kategorii soutěžilo 7 týmů, ve starší 8
a požární útok předvedla i přípravka z Vacova (děti
do šesti let!).
My jsme sice na medaile nedosáhli, ale časem 17,44
s ve starší kategorii jsme se ubezpečili, že po letošní
generační výměně týmu můžeme na ně v příštím
ročníku opět myslet.

Nejdříve se ohodnotily výkony z místní soutěže, pak
na pódium nastoupilo vedení ŠHL a z rukou
vedoucího p. M. Roučky se předávaly další medaile a
poháry za celkové umístění v této lize. Naše mladší
Lvíčata letošní sezónu ukončila na 4. místě, starší se
umístili na místě 8. Nechyběly sladkosti, melouny
i šampusy. Prostředí, počasí, nálada, občerstvení –
všechno na výbornou. Ještě večer jsme dostávali
děkovné „smsky“ za příjemné odpoledne. Děkujeme
všem z organizátorského týmu SDH Žihobce, Mírovi
a Ivče Lysáčkovým za pomoc ve stánku, Petrovi
Lembergerů za ozvučení, obecnímu úřadu za
poskytnutí prostor parku, divadelnímu spolku za
půjčení sociálního zařízení.
Sportovní činnost byla v letních měsících bohatá,
opravdu není málo najetých kilometrů. Děti se
podívaly do Benešovy Hory, Dolan a pak soutěžily
v Žihobcích (viz výše).
Dorostenky (ženy) cestovaly daleko více – v srpnu a
září soutěžily v Přechovicích (3. místo), Dražejově
(6. místo), Záhorčicích (7. místo), Dolanech
(7. místo), Bohumilicích (2. místo) a na noční soutěži
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ve Svaté Máří (2. místo). V konkurenci týmů se
v požárním útoku dravě dostaly již na hranici 20 s!
K týmu se přidaly nové členky, což předznamenává
a slibuje další úspěchy v nové sezóně. Musí se
dokoupit nové vybavení, neboť některé hadice,
savice již dosloužily/popraskaly. Tréninky budou
probíhat i v zimě, půjde o atletickou přípravu, cílem
je reprezentovat okres Klatovy na krajské soutěži.
Mužský tým se vypravil na stejné soutěže jako holky,
ale takových výrazných úspěchů zatím nedosáhl.
Přece jen bylo méně tréninků. Někteří z nás ovšem
úspěchy mají, stíhají totiž běhat i za jiné týmy.
V červnu
jsme
děti
seznamovali
s prací
Integrovaného záchranného systému, 2. října jsme na
toto navázali s profesionálem-záchranářem Rosťou
Machem.

Od letních měsíců probíhá rekonstrukce klubovny
v hasičárně. Z důvodu rozšiřování činnosti a aktivit,
ale také počtu dětí se zvětšují prostory zasedací
místnosti. Členové SDH se zapojují brigádami, akce
se provádí za pomoci obecního úřadu.
Na co se připravujeme a co nás čeká?
Kromě pravidelných schůzek a tréninků se v sobotu
15. října Lvíčata zúčastní podzimního kola hry
Plamen v Nýrsku a odstartují tak nový ročník
2016/2017. Do soutěže jsou přihlášeny 2 týmy –
mladší i starší (celkem 20 dětí). V listopadu pak
plánujeme tradiční rozsvícení vánočního stromku.
Všem přejeme hezký podzim.
-Libuše Chalupková a Josef Fiala-

Mimořádná schůzka se uskutečnila v zasedací
místnosti informačního centra. Všichni přítomní
nejdříve byli seznámeni s tím, jak se nebát pomoci
zraněnému, co udělat nejdříve, kam zatelefonovat. Po
poutavém vyprávění nastala praktická část.

Děti i dospělí si mohli najednou vyzkoušet
resuscitaci na tzv. „andule“. Zjistili jsme, že to není
vůbec jednoduché. Když jsme vydechli, Rosťa nám
ještě ukázal správné obvázání zraněné ruky a kolena,
to je potřeba umět na podzimní hru Plamen. Schůzka
to byla velmi zajímavá, určitě ji takovou a jí
podobnou budeme opakovat. Rosťo, moc děkujeme.

 SPOLEK LAMBERSKÁ STEZKA
V ROCE 2016 
Spolek Lamberská stezka uspořádal v sobotu 18.
června 2016 zájezd do Solné komory v Rakousku.
V průběhu dopoledne jsme vyjeli lanovkou
z Obertraunu na jeden z vrcholů Dachsteinu –
Krippen-stein /2 109 m n.m./ s nádherným výhledem
na ostatní vrcholy a jezero Hallstatersee a městečko
Hallstatt.
Po návštěvě městečka, které je svou polohou a
malebností považováno za nejkrásnější v celé oblasti,
absolvovala převážná část členů zájezdu prohlídku
solného dolu Salzbergwerk.
Prohlídce císařských lázní Bad Ischl a letní rezidence
císařského páru Františka Josefa a kněžny
Sissi bohužel zabránil silný déšť. I přesto odjíždělo
všech 40 účastníků s dobrou náladou a vizí
podobného zájezdu v příštím roce.
V sobotu 6. srpna 2016 dopoledne byl slavnostně
znovuotevřen památník Emilu Antonu Lambergovi
v Soběšickém háji u příležitosti 200. narozenin
tohoto člena lamberského rodu. V této lokalitě byl
totiž jako dvacetiletý smrtelně zraněn při lovu zvěře
defektem pušky a svému zranění v r. 1836 podlehl.
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Akce se zúčastnili zástupci partnerské obce
Philippsreut /p. Knaus a Weber/ a Euroregionu
Šumava /p. Vlček/, stejně tak jako majitel pozemku
p. Mayer z Ohrazenic.
Za účasti 80 přítomných duchovní správce farnosti
P. Petr Koutský požehnal obnovený památník
a slavnost byla ukončena modlitbou za obyvatele
celého regionu.
Akce, kterou logisticky zabezpečila obec Soběšice, je
spolufinancována z převážné části z finančních
prostředků Dispozičního fondu Cíl-EÚS v rámci
programu přeshraniční spolupráce na období 2014 –
2020 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,
zbylé prostředky pak z rozpočtu spolku.
6. října 2016 byla z pražské tiskárny EUROPRINT
doručena dodávka 2 000 ks publikace Josefa
Hozmana (vydáno péčí Jana Kavaleho) „Vzpomínky
na Sušicko z dob kněžny Káči“ jako vydavatelský
počin našeho spolku pro obyvatele regionu
Pošumaví, zejména Sušicka.
Publikace bude představena veřejnosti v průběhu
října a na pulty knihkupectví se dostane závěrem
měsíce.
V těchto dnech probíhá pozvání občanů na zájezd do
vánočního Norimberka, který se koná v sobotu
3. prosince 2016. Účastníci zájezdu absolvují
návštěvu jedněch z největších adventních trhů
v Evropě, projdeme se nádherně zachovalým
středověkým městským centrem metropole, uvidíme
zachovalé části městských hradeb, císařský hrad
s výhledem na město, Dürerův dům a absolvujeme
prohlídku malebné části břehu řeky Regnitz.
V osobním volnu může každý nasát neopakovatelnou
předvánoční atmosféru.
Odjezd ze Žihobec 05,30, příjezd do 22,00 hodin,
cena 590,- Kč, záznamy na zájezd Muzeum
Lamberské stezky Žihobce – tel. 724 895 012, mail:
info-muzeum@zihobce.eu
-Karel Baumruk-

 Ze Šimanova 
Vážení čtenáři Žihobeckých listů, dovolte mi,
abychom Vás pozdravili ze Šimanova a napsali pár
vět o tom, že i u nás se něco děje.
Kromě každoročně konaných akcí (30. 4. se stavěla
májka, letos trochu se smutnou náladou, z důvodu
naříznutí ještě před postavením, což se nedělá.
Hned po májce, tedy 21. 5., naše obec držela
tradiční pouť k uctění sv. Jana Nepomuckého).
Hlavně proběhla dlouho připravovaná akce před
prázdninami, a to „Sraz rodáků ze Šimanova“, které
se zúčastnilo opravdu hodně rodáků a jejich přátel,
celkem 61 (nejstarší rodák p. Karel Niebauer

a nejmladší sl. Barbora Staňková) a to v sobotu 25.
6. 2016. Začátek akce byl poznamenán krátkou
bouřkou, ale pak se vyjasnilo a mohlo se začít, čím
no společným vyfotografováním. Účastníků bylo
tolik (včetně doprovodu), že se ani nemohli vejít
fotografům do záběru. Pak už se mohlo vzpomínat.
O dobrou náladu se postarali harmonikáři - Kůrovci
z Kašperských Hor. Vzpomínalo až do pozdních
večerních hodin.
Touto cestou bychom chtěli velice poděkovat panu
starostovi a Obci Žihobce za finanční podporu této
akce, dále za přípravu a organizaci této akce paní
Marii Kramlové.Rodáci za rok na shledanou!

Další fota: https://uloz.to/!pSgiyHMpc/sraz-rodaku-062016-rar
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 Zveme

Vás na akce 

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŽIHOBCE
ZVE NA VÝSTAVY

15. 10. – 6. 1. 2017: Výstava velkoplošných
voskovaných batik a koláží. Marie Vechová
1. 10. – 8. 1. 2017: Obrazy Šumavy Tomáše
Hausera a broušené kameny Ladislava a
Petra Lhoty
5. 12. – 6. 1. 2017: Ivana Jeřábková (vyšívané
obrazy)
(Změna vyhrazena!)

 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.

LISTOPAD
Kukrecht Jaroslav
Vindiš Stanislav
Niebauer Karel
Zábranský Miloslav
Pešková Anna
Burda František
Vacek Stanislav
Froulík Karel

Žihobce
Šimanov
Šimanov
Bílenice
Žihobce
Kadešice
Kadešice
Bešetín

ŘÍJEN
Míčková Zdeňka
Blažková Marie
Kůrka Václav
Šimáčková Božena

PROSINEC
Vindišová Věra
Vondrovský Tomáš
Zábranská Emilie
Polanková Miloslava

Šimanov
Žihobce
Bílenice
Rozsedly

Žihobce
Kadešice
Bílenice
Rozsedly
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