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 Slovo

vedoucí muzea 

Ráda bych Vás touto cestou požádala
o pomoc při hledání naší společné historie.
Potěšilo by mě, kdybyste kontaktovali
pracovnice muzea v případě, že objevíte ve
svém archivu nějaké dokumenty, fotografie
nebo předměty týkající se tohoto tématu. Pokud
budete mít zájem o spolupráci s muzeem
zavolejte nám, prosím, na číslo 607 090 301
nebo
napište
e-mail
na
adresu
anezka.kolajova@seznam.cz
či info-muzeum@zihobce.eu.
Přeji Vám krásné léto
- Anežka Kolajová -

Vážení občané,
prázdninové číslo Žihobeckých listů je
tentokrát o něco tenčí než obyčejně a to
z důvodu velké zaneprázdněnosti některých
spolků v letošní náročné turistické sezoně.
Za muzeum bych Vás ráda seznámila
s projektem, na kterém nyní pracuji s historikem
panem Jiřím Novákem. Pokusili jsme se sestavit
několik fotografií a artefaktů, které dokumentují
život našich předků z Pošumaví v období, kdy
lidé vyjížděli s cirkusy do světa za prací.

 Ze

školy a školky 

ŠKOLA

Do konce školního roku 2015/2016
zbývaly poslední dva měsíce. Druhou neděli
v květnu na Den matek děti z mateřské i
základní školy předvedly veřejnosti pásmo
básní, písní, tanečků a scének. Místní divadlo
bylo zaplněné do posledního místa a diváci
odměnili účinkující potleskem.
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Na školní výlet jsme se letos vydali do
Velhartic, kde jsme navštívili hrad a zopakovali
si vědomosti o životě ve středověku i prakticky
(např. jsme postavili bránu, okusili různé
bylinky a jídla z nich, hledali poklad). Poté jsme
přejeli do Mlázov do Pohádkového domu. Zde
jsme se seznámili se spoustou skřítků a dalších
pohádkových postaviček.

Na bohatý program závěru školního roku
se žáci těšili nejvíce. První červen – Den dětí
patřil právě jim. V sušickém kině jsme shlédli
krásný přírodovědný film ,,Příběh lesa“, pohráli
jsme si na hřišti a na závěr přišla sladká
zmrzlinová tečka. Všichni si moc pochutnali!
V polovině měsíce června se do první třídy přišli
podívat budoucí školáci z mateřské školy.
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ŠKOLKA

Na 24. 6. jsme připravili ve spolupráci
s envicentrem
,,PROUD“
Horažďovice“
přírodovědnou exkurzi pod vedením Ing. Zuzany
Jahnové, PhD. Samozřejmě jsme také
nezapomněli porovnat své síly v atletickém
trojboji, zúčastnili jsme se cvičného požárního
poplachu a na závěr nás paní Vladimíra Keegan
se svojí dcerou Natálkou seznámila s životem
v Austrálii, s rostlinami a s živočichy, které
bychom tam mohli vidět a potkat. Zhlédli jsme
také netradiční filmové představení, tzv. sférické
kino. Zde jsme sledovali pohádku ve veliké
bublině promítanou na stěnu této bubliny
(můžeme přirovnat ke 3D kinu).

Vydání
vysvědčení
a
slavnostní
rozloučení proběhlo v sále infocentra místního
muzea. Všichni se poté rozprchli s vidinou
volných a bezstarostných dnů do svých domovů.
- Jindřiška Houzarová -

„Jaro ťuká na vrátka a za nimi pohádka.“
A opravdu nás v naší školce čekal pohádkový
čas.
Naše první pohádkové vyprávění
o nerozlučných kamarádech „Povídání o
pejskovi a kočičce“ bylo začátkem měsíce
května pro naše milé maminky v místním
divadle. Jako v tradiční pohádce od J. Čapka
jsme i my „umyly podlahu“ a „ upekly dort“.
Ten náš byl pro změnu papírový, ale pro každou
maminku v něm bylo ukryto sladké překvapení.
Do druhé pohádky jsme se vydaly
1. června „s Večerníčkem“ a to jsme měly zase
na oplátku svátek my děti. Aby naše oslava byla
dokonalá, pozvaly jsme naše maminky a svoje
nejbližší, aby s námi strávili hezké odpoledne.
Společně jsme malovali, lepili, tvořili, tancovali,
zpívali, soutěžili v zámeckém parku a pochutnali
si na dobrotách od našich maminek. Každý si
odnesl svůj vlastnoručně vyrobený nástěnný
obrázek, hezké odměny, za které musíme
poděkovat TJ Žihobce, a snad i kopu pěkných
zážitků.
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Také školní výlet se nesl v duchu
pohádek společně se školáky ZŠ jsme navštívili
„Pohádkovou chalupu“ v Mlázovech a hrad
ve Velharticích.
Koncem měsíce června jsme shlédli
naučnou pohádku „Tajemství stromu,“ kdy se
nám naskytl nový vizuální pohled promítaný
sférickým projekčním systémem uprostřed
nafukovací kupole.
A úplný konec roku byl věnován našim
předškolákům, kteří navštívili svoje kamarády
v ZŠ a prohlédli si a vyzkoušeli, co nového je
čeká. Pak už je čekalo rozloučení s panem
starostou na místním obecním úřadě a slavnostní
šerpování a rozloučení s dětmi v MŠ.

Přejeme všem pohodové prázdniny plné sluníčka
a v září opět nashledanou.
- Eva Čapková -

 Z Bílenic



Milí čtenáři, ráda bych Vás seznámila
s akcemi, které se v Bílenicích uskutečnily od
vydání posledního čísla „Žihobeckých listů.“
Dne 30. 4. 2016 se jako každý rok celá
vesnice sešla u stavění májky, kterou přivezli
místní mladí hasiči. Ženy a děti se zapojily do
zdobení májky, poté ji muži vyzvedli pomocí tří
párů tyčí do připravené zabetonované trubky,
což bylo odměněno potleskem přihlížejících.
Jejich velký počet vypovídá o zájmu o tuto
tradici. V podvečer se ještě někteří sešli pod
májkou u ohýnku.
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Bílenický Sbor dobrovolných hasičů
oslavil 21. 5. 2016 125 let od svého založení.
Tento svátek místních hasičů byl zahájen ve
13 hod. slavnostním nástupem před požární
zbrojnicí a pochodem na náves, kde byl
k památníku padlých položen věnec a po zaznění
státní hymny přečten vzpomínkový proslov.
Pochodový útvar tvořili místní hasiči, hasičky,
zástupci okolních SDH a ostatní hosté. V čele
byla nesena státní vlajka a čestné prapory
hasičských sborů. Do pochodu hasičům
i přihlížejícím hrála kapela Narychlo, která
ve hře pokračovala i po návratu na obecní
zahradu.

Zde bylo za využití obecních stanů
a pergoly připraveno místo pro další body
programu. Po projevech starosty bílenického
sboru Jaroslava Šimáčka a hostů byla předána
ocenění jednotlivcům SDH Bílenice.

Na čestné prapory hostů přibyla
vzpomínková stuha na tento den. Následoval
oběd a v 15 hod. byla zahájena hasičská soutěž
žihobeckého okrsku. Té se zúčastnila tři družstva
žen a stejný počet mužů. Domácí hasiči zvítězili,
ženy, které narychlo sestavily soutěžní družstvo,
obsadily 3. místo. Krásným závěrem tohoto
klání byl nečekaný příjezd mladých hasičů
ze Žihobec, jejichž dvě družstva ukázala své
dovednosti. Ocenění družstev dospělých
i mladých hasičů neobvyklými krásnými poháry,
diplomy a předané upomínkové předměty budou
mnohým připomínat toto půlkulaté výročí,
kterému přálo i hezké počasí.

Oslavy byly zakončeny večerní taneční
zábavou na zbudovaném parketu pod stany.
K dobré náladě, která přítomným vydržela do
pozdních hodin, přispěla kapela Melodion
i občerstvení zajištěné místními hasiči.
Na přípravě této oslavy má největší
zásluhy starosta SDH Bílenice Jaroslav Šimáček.
Velký dík patří všem členkám a členům místních
hasičů, kteří se na přípravách a úklidu místa akce
také podíleli, všem sponzorům a obci Žihobce za
finanční podporu a zapůjčení stanů.
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Další akcí, která se v Bílenicích
uskutečnila, bylo dne 9. 7. 2016 sportovní
odpoledne pro děti, kterou pořádaly místní ženy.
Bylo slunečné počasí a všechny zúčastněné mile
překvapil prostor za obecním domem změněný
v jedno velké sportoviště. Sešlo se celkem 36
dětí s početným doprovodem dospělých, což
svědčí o stoupajícím zájmu o tuto akci. Každé
soutěžící dítě dostalo papírový květ kopretiny,
kam mu bylo zapsáno, zda splnilo disciplínu.

Dík patří panu Michalovi Čechovi za
finanční sponzorský dar, ženám za přípravu této
akce, dětem za účast a obecnímu úřadu Žihobce
za schválení grantu na tuto akci. Další část
finančních prostředků potřebných na tuto akci
byla získána z finančních darů občanů při
masopustním průvodu v Bílenicích. Jsme moc
rádi, že některé sportovní pomůcky zakoupené
na tuto akci budou dětem sloužit vždy, když se
na zahradě za obecním domem sejdou.
- za SDH Bílenice Michala Hodánková -

 SDH

Žihobce 

Integrovaný záchranný systém v praxi
(sobota 25. června 2016)

Na čtrnácti stanovištích se sportovně
vyžili jak úplně malí sportovci, tak i ti starší.
Nejvíce děti bavil přechod „řeky“ po kamenech,
lovení ryb, skákání v pytlích, přechod klády,
střelba na mamuta, hádání, co je v koši
a zatloukání hřebíků. Po splnění všech čtrnácti
úkolů dostalo každé z dětí balíček s drobnými
dárky.
Po soutěžích přišlo na řadu opékání vuřtů
a volné hraní. Malí využili nově zakoupené
pískoviště, starší se zabavili střelbou na branky.

Na poslední červnovou sobotu se
naplánovala akce Den s hasiči. S přípravou se
začínalo již na přelomu roku, abychom na nic
nezapomněli a všichni si odpoledne v zámeckém
parku užili. Ale …
Všechno dokonale připravené a do
začátku zbývá jedna hodina. Do parku přijíždí
první hasičská auta s dobrovolnými hasiči ze
Sušice, kteří nám s akcí pomáhají. Naše
nejmladší Lvíčata na ně netrpělivě čekají, neboť
právě s nimi mají ukázat, že se ohně nebojí a
dokážou si s ním i poradit. Ale …
Je půl druhé, začíná pršet! Déšť neustává,
naopak! Mění se v liják! Začíná hřmít!
Schováváme se pod připravenými stany. Do
parku přijíždí další pozvaní – profesionální
hasiči, policisté. Liják neustává, mění se
v průtrž, vody v parku po kotníky. Po zvážení
všech možností se rozhodlo o evakuaci všech
dětí a osob do tělocvičny, jako při povodních.
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Dospělých pěšky s deštníky a dětí pomocí
automobilů. S přesunem nám pomáhali hasiči ze
Sušice i Policie ČR. Den s hasiči neskončil, ale
pokračoval právě tam. Než se připravily ukázky,
rozdával se teplý čaj, dětem párky v rohlíku,
sušily se trička a boty.
Hodinu v tělocvičně pak vyplnily různé
aktivity. Hasiči ze Sušice nám předvedli
slaňování, představili různé speciální obleky,
besedovali o důležitosti IZS.

Děti si mohly vyzkoušet profesionální hasičské
oblečení.

Policisté rozbalili množství zbraní, na
které si všichni přítomní mohli sáhnout,
a v provizorních podmínkách všem ukázali
zatčení pachatele.

Za zhlédnutí stál i výcvik policejního psa, tomu
patří velký obdiv, na parketách to totiž nebylo
úplně jednoduché.

Po hodině přestalo pršet a všichni se přesunuli ven,
kde program pokračoval. Ale …
Žihobečtí hasiči jsou pryč! Likvidují požár
stromu po úderu blesku u „Vráňovky“. Při návratu
zpět je zastihne siréna a místo do parku odjíždějí

8

Žihobecké listy, č. 3/2016
s houkačkou na Šimanov k dalšímu požáru,
tentokrát balíků sena. Během výjezdů naší
zásahové jednotky sušičtí dobrovolní hasiči
zůstávají a ukazují návštěvníkům vyprošťování
osoby z havarovaného vozidla, spolupracují
s malými Lvíčaty, a tak, jako velcí hasiči hasí na
Šimanově, tak naši malí s nimi hasí cvičný požár
v parku.

jednotky IZS jsou operativní a dokážou si
poradit v jakékoliv situaci, a o to právě jde.
Děkujeme všem, kteří nám s pořádáním
akce pomáhali – SDH Sušice, HZS Sušice,
Policii ČR, OÚ Žihobce, rodičům dětí a členům
SDH Žihobce.
ALE … nekončíme, příští rok další
ročník.
Hasičský sport SDH Žihobce

Nakonec jim hasiči připravili i oblíbenou pěnu.
Kdo se chtěl podívat trochu do historie
SDH, mohl ještě navštívit výstavku fotografií
a kronik v předsálí divadla. To už svítí sluníčko,
žihobečtí se vrací od zásahu a sušičtí zaslouženě
odpočívají u občerstvení.

Po hektickém odpoledni začíná večerní
zábava s kapelou Narychlo. Ale …
Po hodině zábavy se opět zatáhlo, dorazila
vichřice s deštěm, poničila dva stany, a tak
ukončila náš „opravdu hasičský den“.
Po několikaměsíční přípravě nevyšlo
jediné – počasí, přesto se účastníkům podle
získaných ohlasů akce velmi líbila, o zážitky
a adrenalin nebyla nouze. Ukázalo se, že

Naši nejmladší zahájili sezónu na
Sušickém dvojboji 15. května. Na stadionu ZŠ
Lerchovy ulice se předvedly dva týmy – mladší
a starší. Většina dětí soutěžila ve svých
kategoriích poprvé, přesto předvedly výborné
výkony v požárním útoku a v útoku CTIF.
Neděle v Sušici byla jakýmsi tréninkem před
závěrečným kolem hry Plamen 21. května
v Malém Boru. Trochu se zde projevila
generační výměna, ustoupili jsme z čelních
pozic, ale spokojenost s celkovým výsledkem
byla přesto veliká. Mladší skončili třináctí z 23
družstev a starší obsadili čtrnácté místo z 39.
V mladší kategorii jsou děti od 6 do 11
let, ve starší soutěží od 12 do 15 let, naše
družstva jsou letos věkovým průměrem na
spodní věkové hranici. Na Plamenu se nám
líbilo, počasí bylo slunečné, zázemí a sportovní
dráhy pěkně připravené. Naši nejmladší pomohli
i doplnit sušický tým, takže si zazávodili úplně
všichni. Den jsme pak zakončili ukázkami útoků
v Bílenicích na okrskové soutěži a zároveň
oslavách založení sboru.

Po okresních soutěžích se Lvíčata pustila do
seriálu naší oblíbené Šumavské hasičské ligy. Na
noční soutěž do Chlumu u Českého Krumlova
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odjela sedmička mladších 11. června. Skončili
na pátém místě s časem 23:53 s. Jen pro
zajímavost, naši čtyři nováčkové Radim Peleška,
Pavlík Choulík, Ondra a Anetka Jendruščákovi
jeli na takovou soutěž poprvé a užili si ji do
sytosti, neboť se domů vrátili až po půlnoci.
V sobotu 11. června naše Lvíčata však
útočila ještě na jednom hřišti – tenisovém
v Bukovníku při příležitosti setkání rodáků
a oslav založení obce. Předvedla se sestava
místních „našich Lvíčat“ – Nelinka a Amálka
Bálkovy, Barunka a Kamilka Kyznarovy,
Anetka a Štěpánek Lysáčkovi a Víťa Bálekkošař (Víťo, už tě taky počítám). Určitě
zpestřili odpoledne a některým divákům
připomněli jejich dřívější hasičská léta.

zdokonalení techniky a seběhů. Všichni se těší
do Benešovy Hory na noční soutěž, v loňském
roce tady naši mladší vyhráli, obhajoba je
vždycky těžší, držte nám palce.

Tým dorostenek v letošním roce musel
kvůli několika zraněním zapomenout na okresní
soutěž a možnost reprezentovat na krajské
soutěži. Teď už se však plně soustředí na požární
sport v Šumavské hasičské lize (ŠHL) a přidává
soutěže v Podboubínské hasičské lize (PBHL).
Také se rozrůstá o nové členky, takže je to
skvělé.

Druhou soutěž v Dřešíně 18. června jsme
nedokázali obsadit, i když máme bohatou
členskou základnu, příliš velká marodka a školní
výlety. Nevadí, příště.
A je to tady. V sobotu 9. července odjíždí
tři družstva do Budilova! Dvě mladší a jedno
starší. Sice ještě nejsme na medailové pozici, ale
časově se zlepšujeme, téměř o tři vteřiny jsme
rychlejší. Další tréninky zaměřujeme na

První požární útok předvedl tým v Sušici
2. července v rámci Pošumavské hasičské ligy.
No, spíše nepředvedl. Těsně před ukončením
nástřiku praskla „široká“ hadice, takže NP
(neplatný pokus), jinak by byly medailové.
Holky chtěly hlavně svou účastí podpořit
organizátory a poděkovat jim za pomoc
s Hasičským dnem a bezvadnou spolupráci.
Odpoledne po vyhlášení se ze Sušice vydaly do
Bohumilic na PBHL. Už na „úzké“ hadice, ale
vyřazovacím systémem (jako při mistrovství ve
fotbale – rozlosují se týmy do pavouka, pak ten
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lepší postupuje). Holky bojovaly, postoupily až
do semifinále. Prohrály s favoritkami celé
soutěže, skončily tak na třetím místě. Přesto
spokojenost.

A co nás právě čeká? Odpočinek
a soustředění na Rohanově. O tom ale až
v příštím čísle.
Budilov (ŠHL) 9. července – odpoledne
(dopoledne dětská soutěž viz výše) holky
bodovaly, skončily zase bronzové. Poslední
zatím absolvovaná soutěž byla 23. července
v Přechovicích u Volyně (ŠHL) a našim se
povedl hattrick – třikrát třetí! Teď už velká
gratulace. Časy se zlepšují a snižují, dokonce už
na jednom proudu se dala devatenáctka! To je ta
pravá motivace k tréninkům. Další soutěže
pokračují v srpnu a v září, je na co se těšit.

Co se ještě letos podařilo? Sešli se
chlapi, dali dohromady soutěžní žihobecký tým!
Poprvé v Budilově 9. července a hned páté
místo. Podruhé v Přechovicích, ale to byl
dvakrát ulitý start, takže NP. Přesto – Matěji,
Zdendo, Radku, Jeníku, Pepo V., Pepo F.
a Martine – nezdávejte to!

Hezké léto!
- L. Chalupková a J. Fiala -
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 Zveme

Vás na akce 

TJ ŽIHOBCE
6. 8. 2016 od 9.00 Pouťový tenisový turnaj –
O putovní tenisky pana předsedy – v areálu TJ
Žihobce (bližší info – p. Nachtigall tel. 603307827)
6. 8. 2016 od 20.30 Pouťová zábava v Zámeckém
parku. K tanci a zábavě bude hrát skupina Memento.
Vstupné je 80 Kč.
7. 8. 2016 od 14.00 Utkání starých gard
(TJ Žihobce – SG Čestice)
Areál TJ Žihobce

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŽIHOBCE
ZVE NA VÝSTAVY
30. 7. – 30. 11. 2016: Výstava Pavla Přibyla:
Fotografika
6. 8. – 30. 9. 2016: Výstava fotografií: Cirkusáci
z Pošumaví ( Život našich předků ve fotografii)
Do 30. 9. 2016: Výstava obrazů Simonetty
Šmídové

(Změna vyhrazena!)
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 Přání našim jubilantům 
Často se ptáte, proč do této rubriky nezařadíme věk
jubilantů, je to jednoduché – tyto údaje se nesmějí
bez souhlasu uvádět. Mezi jubilanty, kterým obec
zasílá přání, patří lidé ve věku 60 let, 65 let, 70 let,
75 let a 80 a více let.
ČERVENEC
Jiříková Vlasta
Slivoňová Marie
Vaňková Jarmila
Straka Josef
Fialová Božena
Kalný František
Dlouhý Josef

Bílenice
Žihobce
Žihobce
Rozsedly
Bílenice
Bílenice
Bílenice

SRPEN
Řáhová Ludmila
Lavičková Marie
Jícha Jan
Janoutová Marie
Želízková Jana

Žihobce
Šimanov
Bílenice
Kadešice
Rozsedly

ZÁŘÍ
Chalupná Růžena
Hrabětová Zdeňka
Hostková Marie

Žihobce
Rozsedly
Bílenice
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