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 Slovo

úvodem 

Vážení čtenáři,
po zkrácené mateřské dovolené jsem se opět
vrátila do svého působiště vedoucí muzea a
infocentra v Žihobcích a velmi mě potěšilo
nesmírně milé a přátelské přijetí od vás a mých
kolegů. Navíc je vidět, že v Žihobcích to stále
žije a člověk se tu opravdu nenudí. A to ať už je
to díky činnosti žihobeckých, bílenických či
rozsedelských hasičů, obnovenému divadelnímu
spolku, aktivitám základní a mateřské školy,

farnosti či spolku Lamberská stezka a dalších.
Proto i my přispíváme rádi svou troškou do
vínku a srdečně vás zveme na akce, které se
v letní sezóně uskuteční u nás v muzeu.
Pozvánku najdete v závěru těchto listů a budeme
rádi, když se u nás zastavíte, třeba když nebude
počasí na koupání ;-) .
S nadcházejícím létem nás také čeká již tradiční
zahájení turistické sezóny aktivitami manželů
Froulíkových a vy se tak můžete hned na
začátku prázdnin těšit na bohatý kulturní
program, který 7. července zahájí varhanní
koncert M. Svobodové a R. Rejška v kostele
Proměnění Páně. V sobotu 8. července pak bude
pokračovat vlastní program:
15,00 vernisáž ve Finském kulturním centru
Žihobce - bude zde celonárodní vyhodnocení
dětské kresby dětí ve věku 7-20 let FINSKO V
OČÍCH
ČESKÝCH
DĚTÍ
za
účasti
velvyslankyně Finské republiky paní Heleny
Elizabet Elizabet Tuuri.
16,00 otevření výstavy Stanislava Špeldy
BAREVNÉ LINORYTY v Galerii Netopýr v
čp.15
17,00 koncert francouzských umělců v chrámu
Proměnění Páně.
Těšíme se na Vás!
-Veronika Kočí-
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 Ze

školy 

Druhé pololetí školní docházky se neslo ve
znamení sněhu. Žáci se vyřádili na bobech,
soutěžili ve stavbě sněhuláků. Ještě před jarními
prázdninami jsme se pobavili a poučili ve
společenském chování na ,,Dětském karnevalu“.
Letos nás provázela Inka Rybářová s klaunem
Rybičkou.

si ukázky knih přímo venku před knihovnou.
Bylo velice pěkné, že se našeho čtení v rámci
,,Andersenovy noci“, účastnili i někteří z rodičů.
Poseděli s námi a popovídali si. Když rodiče
večer odešli domů, my jsme ve škole zůstali a
pokračovali v programu. Po večeři jsme si ještě
četli, nakresli obrázky, zasoutěžili a po večerní
hygieně jsme ulehli do pelíšků. V sobotu ráno –
po snídani - jsme poklidili třídu, stihli jsme si
ještě pohrát a pak už si žáky odvezli rodiče
domů.

Po jarních prázdninách nám začal kurz plavání,
kterého se účastní všichni žáci základní školy a
děti z mateřské školy. Jezdíme do plaveckého
bazénu v Sušici.
Koncem března jsme měli velmi vtipnou a
veselou pohádku o ježibabě, kterou nám přivezlo
Divadlo z bedny. Zazpívali jsme si písničky a při
nich si též zatancovali.

Po Velikonocích se v plném proudu rozjel nácvik
vystoupení pro naše maminky, které e
uskutečnilo v neděli 14.5.2017 od 13.30hodin v
místním divadle.

Poté odpoledne jsme navštívili místní knihovnu
a paní Kojzarová žáky poučila, jak se v knihovně
chovat, a protože bylo krásné počasí, četli jsme

V pátek 21.4.2017 se konal zápis dětí do 1.třídy.
V novém školním roce nastoupí do 1.třídy
všichni zapsaní žáci, žádný odklad letos nebyl.
Žáci základní školy byli také v dubnu na výstavě
rukodělných prací v žihobeckém muzeu, kde
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jsme načerpali inspiraci např. pro dárečky našim
maminkám.
Konec školního roku se kvapem blíží. Na školní
výlet letos vyrazíme na Lipno, kde si projdeme
Stezku v korunách stromů a projedeme se
parníkem. V červnu nás čeká vystoupení s dravci
a liška Mia, pohádka ,,Bajky pana Ezopa“, žáci
ZŠ projdou školením 1.pomoci, navštíví nás též
lektoři s ekoprogramem a v neposlední řadě se
již
tradičně
zúčastníme
stopované,
lehkoatletického trojboje a mnoha dalších akcí.
Pak již zvesela na velké letní prázdniny!

Pro rok 2017 je zatím dojednáno dalších 5
produkcí této hry (Nýrsko, Kolinec, Vacov,
Vrhaveč, Velké Hydčice). V jednání jsou ještě
další scény. Divadelní soubor se zabývá
myšlenkou navštívit některou z divadelních
přehlídek okresu, kraje či ČR. Účast na těchto
akcích by náš soubor a herecké výkony jistě
posunuly dále.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat za
sponzorský dar Agropolu Dražovice a TJ
Žihobce a panu Karlu Dobřemyslovi.
Děkujeme!
-Mgr. J. Houzarová-

Žihobecké divadlo J. K. Tyla na
prahu léta 


Členové spolku dospělých nacvičovali v prvních
měsících roku dějepisnou komedii Zdeňka
Podskalského Žena v trysku století, kterou
v režijním vedení Jana Fuxe uvedli ve dvou
premiérách 21. a 22. dubna 2017 na scéně
našeho divadelního stánku. Pro velký zájem bylo
představení opakováno ještě v neděli 23. dubna.
Komedie o sedmi částech o vztahu mezi muži a
ženami od pravěku až do vize budoucnosti podle
počtu diváků a kladných ohlasů příjemně
všechny pobavila. Děkujeme všem, kteří naši
hru navštívili.

V soboru 4. března 2017 vystoupil spolek před
vyprodaným sálem ve Vrhavči s reprízou
představení Muž sedmi sester. Z diváků sálala
spokojenost i nadšení ze hry. Vše bylo na závěr
umocněno příjemným posezením s organizátory
i návštěvníky u připraveného občerstvení.
Dětský soubor Kajetánek připravuje premiéru
české pohádky Dva tovaryši, kterou upravil
Lumír Kubátko na námět pohádky Pravda a
křivda Jiřího Horáka.
Představení pod režijním vedením Jaromíra
Míčky se plánuje na víkend 17. – 18. června
2017 v našem divadle. Vše bude ještě upřesněno
a na představení jste srdečně zváni.
-Karel Baumruk, Libuše Chalupková-
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Z

farnosti 

Po radostně prožitých velikonočních svátcích
připravila naše farnost pro léto následující
kulturní pořady, na které Vás srdečně zveme:
-pátek 7. července 2017 v 19,00 – koncert paní
Miroslavy
Svobodové
varhany
a
pana Radka Rejška /trompeta piccola, trompeta
in B/budou představena díla Johannese Brahmse,
Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Bedřicha
Smetany, Pavla Josefa Vejvanovského, Johanna
Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta,
Johna Stanleyho,
Radka Rejška a Marca
Antoine Charpentiera
-sobota 8.července 2017 v 17,00 – koncert
francouzských umělců při příležitosti otevření
výstavy Stanislava Špeldy – barevné linoryty Galerie Netopýr, Žihobce č. 15 /16,00/
-sobota 5.srpna 2017 v 18,00 – smyčcový
koncert PELLANT TRIO u příležitosti
Šumavských hudebních večerů - provedení
skladeb:
Duo G dur Wolfganga Amadea Mozarta
Trio G dur Sergeje Ivanoviče Tanějeva
Romantické kusy Antonína Dvořáka
-neděle 6.srpna 2017 v 09,30 – poutní mše
svatá v chrámu Proměnění Páně v Žihobcích,
kterou slouží administrátor farnosti P. Petr
Koutský
Za zmínku pro naše spoluobčany patří i akt
vydavatelské aktivity našeho duchovního
správce
P. Petra Koutského, který v letošním roce vydal
v rámci své životní ediční činnosti publikaci
Malé pozvání k víře. Výtisky pro zájemce jsou
k dispozici na žihobecké faře nebo v sakristii
kostela.
-Petr Koutský, Karel Baumruk-

 Vzpomínka na
Miloslava Vlka 

kardinála

Miloslav Vlk zemřel ve věku 85 let dne 18.
března letošního roku (17.5.1932 – 18.3.2017).
Nejen, že to byla bezesporu nejvýznamnější
osobnost církve po roce 1989 v našem státě, ale
pro Žihobce má jeho osobnost ještě další
význam tím, že v žihobecké farnosti působil
mezi lednem a srpnem v roce 1989.
Kardinál Vlk se narodil v jihočeské obci Líšnice.
Celý jeho život byl ovlivněn politickou situací.
Když v roce 1952 složil maturitní zkoušku,
nebylo mu povoleno další studium, a proto se
živil jako dělník v Českých Budějovicích.
V době uvolnění politické situace se mu podařilo
vystudovat archivnictví a v roce 1968 byl
vysvěcen na kněze. Pak ale přišla Normalizace a
Vlk byl odkázán na působení v malých
farnostech na Šumavě a v Rožmitálu pod
Třemšínem. Později mu komunisté odebrali
státní souhlas k výkonu kněžského povolání a
Vlk se živil jako umývač oken. V této době
sloužil mše pouze tajně pro určité spolehlivé
malé skupinky věřících. Státní souhlas mu byl
vrácen 1. ledna 1989 a právě tehdy na několik
měsíců nastupuje do žihobecké farnosti. Tady
ale dlouho nezůstal a na začátku 90. let byl
jmenován biskupem v Českých Budějovicích. Po
rezignaci Františka Tomáška se stal pražským
arcibiskupem a v říjnu roku 1994 ho papež Jan
Pavel II. jmenoval kardinálem.
Miloslav Vlk ve své funkci zůstal až do roku
2010 kdy papež Benedikt XVI. přijal jeho
rezignaci. Následovníkem se pak stal arcibiskup
Dominik Duka.
Vlk byl primasem českým 18 let. Za jeho
působení se mu podařilo např. rozšířit práci
církevní charity nebo očistit památku mistra Jana
Husa. On sám však své působení hodnotil spíše
kriticky.
I po své rezignaci se dál zajímal o církevní a
politické dění. Počátkem roku 2017 byla
zveřejněna zpráva, že kardinál trpí rakovinou
plic a podstoupí chemoterapii. Zemřel 18. 3.
2017 (zdroj: http://zpravy.idnes.cz/nekrolog-kardinal-miloslav-vlkdm7-/domaci.aspx?c=A170217_230535_domaci_jav).
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 Z Bílenic



Ráda bych čtenáře Žihobeckých listů seznámila
s děním v Bílenicích v 1. polovině roku 2017.
Dne 25.2.2017 se již tradičně uskutečnil
Masopust, který patří mezi oblíbené akce, soudíc
podle počtu masek – 40 dospělých + 7 dětí. Za
doprovodu harmonikáře Luboše Pelešky prošel
průvod celou vesnicí. V každém domě, který
masky navštívily, bylo připravené jídlo, pití a
finanční příspěvek, který bude použit na další
společenské akce. Všem patří velký dík.

s hodnotnými cenami, občerstvení, hudba a
dovádění. Za spoluorganizaci všem děkuji!
Obě tyto březnové akce byly spolufinancovány
z grantů Obce Žihobce, o které jsme zažádali. Za
schválené granty děkujeme!

Ženy SDH Bílenice uspořádaly v prostorách
obecního domu v Bílenicích 10.3.2017 další
setkání žen, u příležitosti oslav MDŽ. Ženy se
sešly v hojném počtu (22 žen) a nechybělo
výborné občerstvení, pití a dobrá nálada. Už teď
se těšíme na další ročník.
Poslední dubnový den v podvečer se náves
v Bílenicích zaplnila místními i chalupáři.
Hlavními aktéry byla asi dvacítka mužů, kteří
tradičně ručně postavili ozdobenou májku.
Úspěšnou akci odměnili přihlížející potleskem.
Počasí přálo a tak následovalo posezení u ohně
s opékáním vuřtů a dobrou náladou. Hlavně děti
si tuto akci pořádně užily.
-Za SDH Bílenice Michala HodánkováTradice dětského maškarního karnevalu byla
v Bílenicích obnovena vloni. Letos se dne
11.3.2017 sešlo kolem 20 dětí v krásných
maskách. Nechyběla ani tombola pro děti
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 Z Rozsedel

a Kadešic 

V únoru se již tradičně konal v obcích Rozsedly
a Kadešice masopust. Účast nebyla moc veliká,
ale alespoň se nikdo neztratil a zbylo víc
vdolečků. Musíme opět poděkovat za vřelé
přivítání v příbytcích občanů a za skvělé
pohoštění. Jen je škoda, že místní diva nenašla
otce svého dítěte. A to měla tak pěkné nohy než
si kotník „vyvrtla“... Tak snad příště.

Velikonoce Rozsedly
Velikonoční oslavy se začaly hrkáním po vsi.
V sobotu jsme se všichni sešli na koupališti,
vyráběli dekorace a píšťalky, pletli pomlázky a
opékaly se vuřty. Sešlo se mnoho dětí i
dospělých a moc děkuji Lucii Jiříkové za výrobu
dekorací, Míše Prokopů za pomoc s dětmi,
Lubošovi Hesů za skvělé píšťalky a Jaroslavu
Jiříkovi za pomlázku. Na tahle setkání se vždy
moc těším.

Máječek 2017
Posledního dubna se již pravidelně scházíme u
stavění a hlídání májky. Letos se sešlo mnoho
lidí, i když bylo studenější počasí. Upálila se
čarodějnice a májka se uhlídla (alespoň myslím).
Snad i nějaká ta pusa padla na prvního máje.
Užijte si krásné jaro!!!

-Martina Štampachová-

 SDH Žihobce 
Masopust, májka a začátek soutěžní sezóny
Hasičská činnost se rozjela naplno, odstartovala
Výroční valnou hromadou 14. ledna 2017.
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Všichni přítomní byli seznámeni s bohatým
plánem a připravovanými aktivitami pro letošní
rok. Prostřednictvím Žihobeckých listů Vás,
vážení čtenáři, budeme opět o naší činnosti
postupně informovat.
Takže začínáme.

na klatovském stadionu. Určitě holky podpoří i
„žihobecký fanclub“, ony si to totiž také
zaslouží a budou zřejmě jako jediné
reprezentovat svůj okres.

V sobotu 18. února 2017 zahájili soutěžní
činnost naši nejmladší členové. Tradičně se
zúčastňujeme zimního srazu Mladých hasičů.
Tentokrát jsme nemuseli jet příliš daleko.
Organizací sportovního klání se zhostil SDH
Kašperské Hory. Patnáctičlenná skupina Lvíčat
srdceryvně bojovala ve sportovních disciplínách
(košíková, šplh, hod na cíl, …) i v hasičských
dovednostech (technické značky, topografické
značky, uzle, …). Celkové umístění v polovině
startovního pole nás potěšilo. Celý sobotní den
jsme strávili v nové kašperskohorské sportovní
hale. Je opravdu moc pěkná.

Členové SDH se v únoru zapojili znovu do
brigádnické činnosti. Sešli se při prořezávání
klestí ve staré „soběšické“ cestě, při úklidu
hasičárny a přípravě hasičských překážek pro
trénink před soutěžemi. V květnu pak pomáhali
se zajišťováním techniky při mytí koupaliště.
Masopustní průvod (cca v počtu 20 masek)
s hudebním doprovodem prošel obcí 25. února.
Tradiční akce byla zahájena snídaní v klubovně
hasičárny. V pozdnějších odpoledních hodinách
pak i ve stejném místě byla ukončena.
Nechybělo pro přítomné připravené občerstvení.
V prostorné klubovně pak večer ještě pro
všechny účastníky zahrála doprovázející kapela.
Povedená akce!

S dětmi se na soutěžní klání připravujeme
většinou v tělocvičně, postupně jak počasí
dovoluje, se s nimi přemisťujeme na hřiště do
parku a do hasičárny. Závěrečné okresní kolo
celorepublikové hry Plamen se bude konat 20.
května v Pačejově. Přihlášeny máme družstvo
v kategorii mladší a také jedno družstvo
v kategorii starší. Po podzimní části budeme
startovat ze sedmého místa (starší) a z místa
osmého (mladší). Abychom se dostatečně
připravili, plánujeme se zúčastnit 14. května
soutěže Sušický dvojboj na stadionu ZŠ Sušice
Lerchova ulice, a tak i poměřit síly poprvé se
svými soupeři.
Do Sušice v neděli 14. května vyrazí i družstvo
dorostenek, aby se zúčastnilo okresní soutěže
Dorostu a nominovalo se na krajskou soutěž. Na
tu se pečlivě členky týmu připravují, neboť ji
bude organizovat OSH Klatovy 17. června 2017

Co letos hasiče hodně překvapilo? Na tuto
otázku je jednoduchá odpověď – stavění máje.
Nově se akce uskutečnila na návsi. V neděli 30.
dubna se už od rána na návsi parta mužů starala
o přípravu nejen májky samotné, ale i o zázemí,
které bylo velkolepé. Počet lidí v podvečer při
stavbě a večer u májového ohně předčil však
samotné očekávání. Na návsi to žilo, sešlo se zde
v jednu chvíli téměř 140 lidí. Veselici u májky
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hudebně a skvěle zpestřili „kluci“ hudební
skupiny Strýčkova zahrádka. Dětem byly
rozdávány vuřty k opékání a všem dalším byl
nabídnut sortiment v podobě grilovaného masa
či klobásy, nechybělo i točené. K posezení byly
připraveny stany se stoly a lavicemi. Po
několikadenních opravdu studených dnech
(dokonce v pátek i se sněhovou nadílkou) byla
neděle o poznání teplejší, přesto se stanů tolik
nevyužilo a raději posedělo u ohně. Nic
nezkazilo velmi zdařilou akci. Tak příští rok ve
stejnou dobu.

 Spolek Lamberská stezka 
Spolek Lamberská stezka pracoval od svého
založení v r. 2010 v celkovém počtu 7 členů,
z toho bylo 5 právnických osob /obce
Nezamyslice, Nezdice, Strašín, Žihobce a
Žichovice/. Na valné hromadě spolku dne 7.
února 2017 se staly členy na základě podaných
přihlášek další 2 právnické osoby /obce
Bukovník a Frymburk/, takže spolek LS má
v současné době 9 členů.
Spolek Lamberská stezka v rámci vydavatelské a
ediční činnosti vydal publikaci Josefa Hozmana
Vzpomínky na Sušicko z dob kněžny Káči a
v uplynulém měsíci další publikaci Tragédie
pošumavských obcí. Obě knihy jsou k dispozici
na infocentrech nebo knihovnách členských
obcí.
Spolek Lamberská stezka pořádá v letošním roce
2 zájezdy:
-sobota 27 května 2017 – Drážďany s plavbou
po Labi /kolesový parník z Pirny do Drážďan/
s prohlídkou „barokní perly Německa“ města
Drážďan a jeho pamětihodností – kostel
Kreuzkirche, rezidenci saských panovníků
Rezidenzschloss či známý komplex obrazáren a
muzeí Zwinger
-sobota 2.prosince 2017 – bavorský advent
v městech Bayreuth a Bamberg /bavorské
Benátky/

A to je konec dnešního hasičského přehledu o
tom, co se už uskutečnilo.
Jestliže se ptáte, co bude dál, je to jednoduché.
Začínáme soutěžit a z kulturních akcí se
zabýváme přípravou druhého ročníku Dne
s hasiči 24. června 2017 v zámeckém parku.
Děkujeme všem, kteří nás podporují a nám
pomáhají a velmi se těšíme se na Vás, všechny
příznivce, diváky i fandy!
Na shledanou na stránkách příštích Žihobeckých
listů.
-L. Chalupková, J. Fiala-

V plánu činnosti spolku pro letošní rok je
prodloužení vyhlídkové trasy Soběšických
hájem, obnova kříže v Bitovíně /Bukovník/ a
obnova památek a naučné stezky ve Frymburku
u příležitosti 800. výročí zmínky o vzniku této
obce.
-Karel Baumruk-
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 Netopýři v Žihobcích 
S netopýry se v Žihobcích setkáte na každém
kroku. Je jim věnována část stálé expozice
v muzeu Lamberská stezka, parkem prochází
Netopýří stezka, děti si tu v minulosti mohly
zahrát hru s netopýrem Gustíkem.
V současnosti se o chráněnou letní kolonii
netopýrů, kteří žijí na půdě zdejšího zámku,
zajímala také Česká společnost na ochranu
netopýrů, která působí při katedře zoologie PřF
UK. Ta připravila ucelené informace o zdejší
vzácné a ojedinělé kolonii netopýrů, která se
může pochlubit i vrápencem malým. Kromě toho
se
připravuje
umístění
nové
„kešky“
v zámeckém parku a tak zanedlouho příznivci
geocachingu mohou vyrazit na lov ;-)
Na tomto místě bychom rádi zmínili jednu
přírodovědnou zajímavost, která se týká zámku a
Žihobec. Na půdě každoročně sídlí letní kolonie
vrápenců malých. Vrápenci jsou blízcí příbuzní
netopýrů, kteří upoutají zejména tvarem obličeje
– na nose mají zvláštní blanité výrůstky.
Vrápenec malý je drobný druh s hmotností jen
pár gramů a rozpětím křídel asi 20 cm. Sluncem
vyhřátou půdu využívají samice, které se zde
shromáždí, aby porodily a odchovaly mláďata.
Zdržují se tu jen několik měsíců v roce
(přibližně od dubna do srpna). Kolonie v
Žihobcích je největší v jihozápadních Čechách,
tvoří ji asi 150 samic.

několika týdnů začínají mláďata vyletovat se
svými matkami ven z úkrytu a učí se lovit hmyz.
Na konci léta vrápenci půdu opustí a postupně se
stěhují do podzemních prostor. V jeskyních,
štolách či sklepích se ukládají do hlubokého
zimního spánku a tak přečkávají nepříznivé
období nedostatku potravy.
Vrápenci a netopýři jsou dlouhověcí, dožívají se
až 40 let. Do osvědčeného úkrytu se každoročně
vracejí, stejnou půdu tak mohou využívat po celá
desetiletí. Zároveň jsou však zranitelní – mají
nízkou rozmnožovací schopnost a pokud úkryt
zanikne, znamená to pro místní populaci
značnou katastrofu. Z tohoto důvodu jsou
netopýři chráněni zákonem. Při opravách střech
je velmi důležité zachovat na půdách pro
netopýry vhodné podmínky (Mgr. Eva
Cepáková, Ph.D.).

(zdroj: http://napude.sousednetopyr.cz/category/akce/)

 Zveme

Vás na akce 

Výstavy v muzeu Lamberská stezka:
do 30.5.2017: výstava rukodělných výrobků
Ulrychových (Quilling – papírový filigrán,
patchwork, háčkování…průřez tvorbou)
do 22.6.2017: vzpomínková výstava Sudety
do 31.7.2017: výstava fotografií šumavské
krajiny očima Jana Kavaleho

(zdroj: http://napude.sousednetopyr.cz/zamek-zihobce-utociste-vrapencumalych-v-posumavi/)

Každá samice má jen jedno mládě, které se
zpočátku živí mateřským mlékem. Ve věku

Vernisáže:
sobota 10.6.2017 od 16.00: vernisáž výstavy
obrazů manželů Jindry a Ládi Kapuciánových:
„Šumava tajemná a krásná“ (olejomalby)
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pátek 23.6. 2017 od 16.00: vernisáž retro
výstavy Letem světem 20. stoletím (výstava
pohledů, dopisů, knih a dalšího ze soukromé
sbírky Pavla Javorského ze Sušice)
- bohatý doprovodný program, občerstvení
Koncerty:
Sobota 24.6.2017 od 20.00: Koncert Paddy´s
bangers (koncert irské muziky v divadle
v Žihobcích, vstupné na místě 100Kč)
Pátek 7.7.2017 od 19.00: Koncert M.
Svobodové (varhany) a R. Rejška (trubka)
v kostele Proměnění Páně (vstupné na místě
100Kč)
Sobota
8.7.2017
od
francouzských
umělců
Froulíkových

17.00:
v režii

Koncert
manželů

 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.
KVĚTEN

Branžovský Petr
Martan František
Vošalíková Jana
Vondrovská Hana
Janoutová Marie

Žihobce
Žihobce
Žihobce
Žihobce
Kadešice

ČERVEN

Rožánek Miloslav
Dlouhá Marie
Kojzar František
Prokop František
Šimáčková Božena

Žihobce
Žihobce
Žihobce
Žihobce
Bílenice

ČERVENEC

Vítovcová Marcela
Nová Marie
Vondrášek Jan
Frančíková Evženie
Fialová Božena
Dlouhý Josef

Žihobce
Žihobce
Rozsedly
Žihobce
Bílenice
Bílenice
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