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 Slovo

starosty 

Vážení občané,
chtěl bych Vás pozdravit s letním prázdninovým
časem.
Blíží se období, kdy si budete volit nové
zastupitele – vedení obce, stávající zastupitele,
kteří se rozhodnou pokračovat, a kteří buď
splnili vaše očekávání, nebo nesplnili a Vy je
budete volit nebo nebudete. Ale než se budu
věnovat tomuto důležitému tématu, několik málo
informací k dění v obcí.
Obec pokračuje v rozvoji technologií, které
pomáhají, nebo budou pomáhat v efektivnější
správě obcí a majetku obcí. Pro letní i zimní

údržbu byl pořízen nový malotraktor na údržbu
obcí –tento malotraktor byl pořízen s přispěním
Nadace ČEZ za což jí děkujeme. Dále se
snažíme využít možnost rozšířit technologie na
práci v lesích.
U odpadů je, na základě domluvy zastupitelů,
připravována dokumentace na sběrný dvůr, který
by určitě rozšířil možnosti zacházení s odpady
ve smyslu dostupnosti pro naše občany.
Zásobování pitnou vodou probíhá i přes
pokračující sucha bez větších problémů. Na
vodovodu v Rozsedlech byly vyměněny hlavní
páteřní uzávěry tak, aby nemuselo probíhat
uzavření celého řádu. V měsíci červenci bylo
zahájeno osazení dálkového měření na hlavních
páteřních vodoměrech. Toto bude osazeno na
všech třech vodovodních řádech. Je to z důvodu
rychlejšího zaznamenání poruchy na řádu. Zde
prosíme o prominutí krátkodobých výpadků v
zásobování v jednotlivých částech.
Co se týká vodovodu, musím ještě informovat o
stavu investice Vodovod Kadešice. Po vyřešení
problému s hasiči (jednání trvala skoro tři
měsíce) je teď situace zablokovaná na
stanovisku Obce Dražovice. Stanovisko, které
dali, nedali k PD, není dle vyjádření MěÚ Sušice
dostatečné k povolení této stavby. Problémem je,
že dle mého názoru si myslí, že jim Obec
Žihobce jakožto provozovatel části vodovodu
Rozsedly – Dražovice (dle směru toku vody) až
na „rozvodnou síť Dražovice“ ubližuje a účtuje
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si nepřiměřené prostředky. Teď probíhá
komunikace mezi projekční kanceláří, Obcí
Dražovice a MěÚ Sušice. Nezávisle na tomto
probíhá povolení jednotlivých přípojek, kde je
dokumentace u paní Zuzany Jahnové k podpisu a
pověření starosty obce k vyřízení jednotlivých
přípojek. Zde bych požádal o co možná
nejrychlejší
podepsání
všechny majitele
nemovitostí. Ten, kdo si bude chtít vyřídit
povolení sám, bude mu předána dokumentace
jeho přípojky.
K dalším činnostem. V Bílenicích bude
dokončena oprava fasády na obecním domě a
instalováno dětské hřiště do konce měsíce
července. V Žihobcích byla provedena
rekonstrukce křižovatky před poštou. V
Rozsedlech bude zahájena oprava obecního
domu s možností lepšího využití. V Kadešicích
provedena rekonstrukce obecního domu,
částečná rekonstrukce návsi, nová zastávka.
Na Šimanově bude zahájena rekonstrukce
veřejného osvětlení a bude provedena oprava
komunikace.
Teď si dovolím zhodnotit uplynulé období.
Podařilo se po stránce finanční zajistit
konsolidaci - stav finančních prostředků je v
dobré kondici. Jsou připraveny prostředky i na
větší investiční akce. Komunikace s občany
probíhá na dobré úrovni. Zde malá vsuvka.
Chápu, že někteří občané se chtějí podílet na
rozvoji jednotlivých částí, za což jim děkuji, ale
za celou dobu jsem nepochopil občany, kteří pro
obec nic nikdy nevykonali a kážou, posílají
kontroly nejenom na obec, ale i na občany a na
nadřízené orgány, a sami nemají stůl čistý. Ne
každý dospěje a je prospěšný ostatním. Ale dále.
Život v jednotlivých obcích snad probíhá ke
spokojenosti občanů, ano mohl by být i lepší, ale
obec pracuje s nějakými možnostmi, finančními,
materiálními, které se snaží rozdělovat všem.
Proto je tvořen tlak na občany, pokud zde žijí,
aby si sem dali trvalé bydliště, neboť dle toho je
přerozdělován tok od státu.
Zkrátka přijďte dne 5.10 a 6.10. ke komunálním
volbám a zvolte si své zástupce.
Na závěr přeji všem krásný letní čas.
Chalupka Pavel

 Ze

školy 

V posledních třech školních měsících děti
využily pěkného počasí ke sportování v
hodinách tělesné výchovy i k procházkám v
parku při odpoledních činnostech se školní
družinou.
V tomto období děti z mateřské školy a žáci
základní školy měli možnost navštívit několik
kouzelných pohádkových představení v Sušici
nebo tady u nás ve školce.
Nesmíme také zapomenout na návštěvu v
místním muzeu, kdy žáci naší školy zhlédli
hasičskou a kuchařskou výstavu. Byli nadšeni z
exponátů, se kterými se v dnešní době setkají
snad jen u svých babiček či prababiček a mohli
porovnávat s dnešní moderní kuchyní. I paní
učitelky si při prohlídce zavzpomínaly na své
dětství.
V květnu naši nejmenší i žáčci školy potěšili své
maminky písničkami, básničkami a ti odvážnější
tanečkem.

A už tu byl poslední měsíc školního roku. Ten
jsme odstartovali školním výletem. Děti
navštívily vodní hrad Švihov. Zde si děti
vyrobily jednoduchou dřevěnou hračku, potom
jsme si prohlédli hrad a zhlédli loutkové
představení.
V posledním školním týdnu čekalo na děti
množství aktivit, které si pořádně užily.
Například jsme se vydali ještě na jeden výlet do
Plzně - do ,,Techmánie". Zde si žáci mohli
vyzkoušet mnoho vědeckých pokusů na vlastní
kůži, poté jsme viděli úžasný film o létání a
prohlédli si planetárium.
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 Ze

školky 

„Čas jak voda rychle plyne, se školkou se
rozloučíme.“

Závěr týdne žáci strávili sportovně/stopovaná a
atletický trojboj/. A poslední den před
vysvědčením jsme strávili společně s rodiči u
opékání buřtů. Vůbec nám nevadilo počasí, které
nám zrovna tento den příliš nepřálo. Po
slavnostním vyzvednutí vysvědčení a rozloučení
se s žáky páté třídy v sále infocentra se všichni
rozprchli s vidinou volných a bezstarostných dnů
do svých domovů.

I my přejeme všem krásné dny plné sluníčka!
Mgr. J. Houzarová

Nám čas ve školce uplynul opravdu rychle, ani
nevíme jak. První jarní dny jsme přivítali s maminkami na jarní akci: „Se zvířátky tralala,
startujeme do jara.“ Všichni jsme pro mamky
zahráli pohádku o tom, že nejen zvířátka, ale i
my všichni si máme vzájemně pomáhat.
Maminky nám za odměnu už tradičně napekly
výborné mňamky, potom jsme vyráběli, soutěžili
a užívali si jarní odpoledne.
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Také naše druhá jarní pohádka „Jak se
zahrádka probudila ze zimního spánku,“ byla
věnována našim maminkám k jejich květnovému
svátku. Podle potlesku, který následoval po
našem závěrečném květinovém disco tanečku, se
snad líbila.
Jen uplynulo několik dní a už jsme slavily
svátek my děti. Proměnily jsme se na prince a
princezny, nechyběly nám ani vlastnoručně
vyrobené koruny, meče, náhrdelníky a to už
mohl začít pořádný královský bál.
Do doby dávno minulé jsme se vrátili i na
našem školním výletě na hrad Rabí. S opékáním
buřtíků a s pořádnou porcí zmrzliny jsme si to
pěkně užili.

S koncem školního roku jsme se slavnostním
pasováním a šerpováním rozloučili s našimi
předškoláky. Mnoho úspěchů popřál budoucím
školákům i pan starosta.
Přejeme všem
sluníčka. A v
nashledanou.

pohodové prázdniny
září v naší školce

plné
opět

Eva Čapková

 Z Bílenic



Ráda bych čtenáře Žihobeckých listů
seznámila s děním v Bílenicích poslední
dubnový podvečer 2018, kdy se stavěla májka.
Náves se zaplnila místními lidmi i chalupáři.
Nejdříve ženy, dívky a děti ozdobily připravený
strom barevnými fáborky. Hlavními aktéry byla
pak početná skupina mužů, kteří tradičně ručně
za pomoci podpěr postavili ozdobenou májku.
Letos dala májka všem pořádně zabrat, protože
byla hodně vysoká.

Nakonec se májku postavit podařilo a všichni
přihlížející odměnili muže potleskem. Počasí
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přálo a tak následovalo tradiční posezení u ohně
s opékáním vuřtů a dobrou náladou. Hlavně děti
si tuto akci pořádně užily.
Za SDH Bílenice Michala Hodánková

 SDH

Žihobce 

Od čarodějnic do prázdnin
SDH Žihobce připravilo od dubna do července
několik zajímavých akcí. Vše odstartovala
tradiční příprava stavění máje. V letošním roce
se poslední dubnový den doplnil i zvykem pálení
čarodějnic. Hezké počasí přilákalo na
žihobeckou náves dostatek příznivců - dětí i
dospělých. Dětem určitě chutnal „čarodějnický
špekáček“ a dospělým grilované maso či
klobása. K sousedskému posezení celý večer
vyhrávala Strýčkova zahrádka. O vydávaný
„Letecký průkaz na čarodějnické koště“ byl
velký zájem. V příštím roce se bude prodlužovat
platnost, takže jste opět srdečně zváni.
V květnu se naplno rozběhlo hasičské soutěžení.
Lvíčata si poprvé vyzkoušela trať v Sušici 12.
května na tzv. Sušickém dvojboji. Naši nejmenší
si nacvičovali jednu z nejtěžších požárních
disciplín – útok CTIF. Po splnění úkolu jsme
společně vyrazili na výbornou zmrzlinu.

Hned za týden -19. května - jsme ve větším
počtu vyjeli na závěrečné okresní kolo hry
Plamen do Nýrska. Na dobře připravených
tratích naše dva týmy absolvovaly všechny
disciplíny - štafetu dvojic, štafetu 4 x 60 m,
požární útok, útok CTIF. V kategorii mladší
jsme celkově soutěž ukončili na krásném 8.
místě, v kategorii starší na 11. místě, kdy v obou
kategoriích soutěžilo přes 28 týmů z celého

Klatovska. Naštěstí jsme nebyli nikde na trati,
když do Nýrska dorazila krátká, zato vydatná
dešťová přeháňka. Alespoň se stačily v klidu
sníst hranolky. Jinak svítilo sluníčko a celý den
jsme si užili. Domů za umístění jsme dovezli
nový fotbalový a volejbalový míč, které se nám
budou určitě hodit.
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V neděli 20. května se u příležitosti oslav 135.
výročí založení SDH Žihobce uskutečnila na
místním fotbalovém hřišti okrsková soutěž
hasičských družstev dospělých. V soutěži jde o
postup do vyřazovacího a okresního kola. Utkala
se družstva z Dražovic, Rozsedel, Bílenic a
místních. V kategorii mužů i žen zvítězily týmy
hasičů a hasiček z Rozsedel. Své útoky
předvedla i dvě žihobecká dětská družstva. Bylo
to příjemné slunečné odpoledne.

Měsíc červen byl ve znamení přípravy na třetí
ročník Dne s hasiči. Žihobecký park ožil 23.
června po poledni. Program hasičského dne byl
hodně nabitý. Začalo se ukázkou dětských
útoků. Jako první vyběhli žihobečtí nejmenší –
přípravka (hasičata od 3 do 6 let a úplní
nováčkové). Opět k nám přijeli ukázat svůj útok
také naši kamarádi z Vacova. Poté 2x
vystartovali ukázat svůj útok rychlostí blesku
zkušenější Lvíčata.
Po odklizení hasičského nářadí na hřišti zůstal
havarovaný hořící automobil! Rozhoukala se
siréna a na místní hřiště před zraky diváků
dorazila zásahová vozidla SDH a HZS Sušice.
Profíci uhasili oheň a začali podle povelů svého
velitele plnit záchrannou činnost. Uhasit oheň,
vyprostit z havarovaného vraku automobilu
zraněnou osobu. Svoji činnost pak koordinovali
se záchrannou zdravotní službou. Sanitka
zraněného ve stabilizované poloze odvezla na
další vyšetření. Celá akce byla divákům odborně
komentována a vysvětlena. Každý si jistě
uvědomil, že někdy v životě rozhodují nejen
vteřiny, ale i profesionalita. Ukázky souhry
složek Integrovaného záchranného systému ČR
jsou opravdu velmi důležité. Kdo si chtěl pak
vyzkoušet svoji sílu, mohl si zvednout
hydraulické vyprošťovací nůžky – váží až 40
kg!!

Odpoledne na hřišti ještě pokračovalo
„slunečníkem a měsíčníkem“. Ne, nebyly to
pohádkové bytosti, ale následovaly další ukázky
– teď zásahových obleků. Celý žlutý se používá
při chemickém poplachu, při likvidaci životu
nebezpečných látek např. při úniku čpavku, …, a
celý stříbrný je nehořlavý, používá se při hašení
vnitřních prostor. K záchraně tonoucího člověka
hasiči využívají další speciální oblek – oblek do
vody je voděodolný a nepropustný. I tohle bylo
poučné a zajímavé.
Členům SDH a HZS Sušice děkujeme za pomoc.
Den s hasiči počtvrté bude pokračovat v roce
2019. Ještě totiž nebyly vyčerpány všechny
náměty a ukázky.
Co se slíbilo, ale nemohlo být ten den splněno?
Kvůli chladnému počasí – tolik dětmi oblíbená
pěna. Určitě příště. Doufáme, že to nahradila na
celé odpoledne volně přístupná obří skluzavka a
menší soutěže s dobrotami a dárečky.
Program ještě pokračoval slavnostní schůzí
k 135. výročí založení SDH Žihobce ve spodní
části zámeckého parku. Po úvodním referátu
starosty sboru, který připomněl historii hasičstva
v Žihobcích a jeho první zakladatele, byla
členům předána řada ocenění a medailí Za
příkladnou práci a Věrnost. Každý přítomný také
dostal výroční dárkovou tašku s upomínkovými
předměty.
U
příležitosti
100.
výročí
vzniku
Československa a také 135. výročí založení SDH
Žihobce byla pak ve spolupráci s Muzeem
Lamberská stezka otevřena expozice z historie
hasičstva v Žihobcích. V půl páté byla starostou
SDH p. Josefem Chalupkou slavnostně
přestřižena páska a umožnila prvním zájemcům
vstoupit do výstavních prostor. Naleznete zde
historické fotografie, dokumenty z kronik,
ukázky uniforem a hasičského materiálu. Možná
se na některých fotografiích najdete i VY! Určitě
příjemné zavzpomínání. Do konce října jistě
stihnete navštívit. Děkujeme pí Veronice Kočí,
vedoucí muzea, za uskutečnění takovéto
ojedinělé akce.
Celou sobotu zakončilo posezení u hudby a
občerstvení v zámeckém parku u parketu.
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V červnu odstartovala liga v požárním sportu.
Začala jak dětská, tak dospělácká. Odstartovali
i naše týmy, o výsledcích a úspěších budeme
informovat příště. Aktuální zprávy najdete na
našich webových stránkách: www.sdhzihobce.cz
Přejeme krásné léto a na některých soutěžích či
akcích na viděnou!
L. Chalupková, J. Fiala
PS: Nejbližší organizovaná velká akce pro děti,
dorost a příznivce – kempování na Rohanově
pod Javorníkem! Tipnete, kolikátá je to Rohanov
Tour v pořadí? 
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Z

Rozsedel 

Hasiči a hasičky Rozsedly
Hasičskou sezónu jsme tradičně zahájili
okrskem, který se letos konal v květnu
v Žihobcích. Zde se nám útoky povedly a
přivezli jsme si za kluky i ženy 1. místo. Na
vyřazovací kolo jsme pokračovali do Rábí.
Ženám se útok moc nepovedl (strojník to nějak
přehnal s plynem), ale i přesto jsme postoupily
na okres. Kluci „vyřazovák“ vyhráli. Okres se
konal opět v Rábí. Ženám utekl bronz jen o malý
kousek, takže si přivezly smolné 4. místo a
klukům se bohužel nepodařila štafeta a při
požárním útoku díky technické závadě
nevylepšili své postavení a skončili na zadních
příčkách tabulky. I tak jsme ale velmi rádi, že se
dáme dohromady a jedeme na nějaký ten závod.
Kluci jsou zatím velmi úspěšní na Pošumavské
hasičské lize, tak uvidíme. Bohužel sestavu
dáváme dohromady těžko. 4. srpna pořádáme
PHL v Rozsedlích, tak se doražte podívat, jak se
nám daří.

Farmářský dětský den a stezka odvahy
v Rozsedlích
Na začátku prázdnin jsme s hasiči pořádali
dětský farmářský den a po setmění strašidelnou
stezku (již druhý ročník ). Sešlo se mnoho dětí
i dospělých. Děti si zkoušely podojit kravičku
(naštěstí umělou), hodit s holínkou, poznávat
květiny a bosky si poslepu projít chodníček z
různých přírodních materiálů. Po splnění úkolů
se opekly “buřtíky” a po setmění byla připravena
strašidelná stezka. Malé děti se bály, větším to
bylo jedno, ale s přípravou jsme se opět moc
bavili. Samozřejmě chci poděkovat všem, kdo
pomáhali, hasičským klukům, že přivezli první
místo z PHL v Habarticích, Míše Prokopů za
nápady a za plánování a obci za strom, který
jsme s dětmi zasadili. Za každé takové setkání
moc díky!!!
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Jezulátka“. S touto hrou také na počátku
Adventu naši malí ochotníci vystoupí v Sušici
v Muzeu Šumavy.
Kromě výstupů na jevištích se dokážeme bavit
také i jinak. V červnu jsme ukončili sezónu
posezením a společným grilováním v zámeckém
parku. Děti se bavily míčovými hrami a jejich
rodiče a ostatní dospělí pak u prostřeného stolu.
Chceme poděkovat všem návštěvníkům našich
představení za stálou přízeň, která nás morálně
motivuje k nastudování dalších her, na jejichž
výběru pro rok 2019 právě pracujeme.
Věříme, že znovuobnovená tradice Žihobeckého
divadla bude mít úspěšné pokračování nejen
v přístupu členů souboru k nácviku a uvedení
her, ale i při vytváření silného diváckého zázemí.
Přejeme všem občanům a příznivcům našeho
divadla krásnou dovolenou a na podzim na
shledanou!
Karel Baumruk

 Spolek Lamberská stezka 
Martina Štampachová

 Z divadla 
Žihobečtí ochotníci na jaře 2018
Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla soubor
dospělých uvedl v dubnu 2018 na mateřské
scéně v Žihobcích jemně lechtivou komedii „Na
správné adrese“ francouzského autora Marca
Camolettiho. Na dvě premiéry a první reprízu
dorazilo početné publikum, bylo vyprodáno!
Režií byla hra vybrána s citem, jednotlivé
postavy si ochotníci v různých alternacích
zahráli s radostí a zápalem. Neustálý smích a
potlesk z publika jim dokazoval náklonnost a
podporu.
Pro podzim se připravuje se souborem dětí hra
„Líný Kuba – holé neštěstí“. Pokud vše klapne,
mohly by děti svou hru předvést v listopadu. Ve
vánočním a zimním čase se v Žihobcích znovu
v novém kabátku objeví hra „O narození

Spolek Lamberská stezka uspořádal v sobotu
26.května 2018 jednodenní autobusový zájezd
do Saského Švýcarska se zastávkou na
památném Řípu. Zde jsme za příznivého počasí
vystoupali k bazilice sv. Vojtěcha a sv. Jiří a ze
všech tří vyhlídek /Roudnická, Pražská,
Mělnická/ jsme měli možnost obdivovat
panorama Podřipské kotliny.
V následné
návštěvě
byla
navštívena
monumentální saská pevnost Königstein, kde
jsme se v poznávací stezce setkávali souběžně
s evropskou, německou a českou historií
minulých století.
Závěrem jsme navštívili pískovcové město
Bastei, které je hojně navštěvováno.
32 unavených, ale spokojených účastníků
zájezdu dorazilo v pozdních večerních hodinách
do svých domovů se záměrem dalších
společného dne – zájezdu na vánoční trhy do
Mnichova, na které Vás všechny zveme.
Přihlášky a rezervace zájezdu do 15.11.2018 na
Infocentru Žihobce – 724 895 012 nebo infomuzeum@zihobce.eu.
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Spolek Lamberská stezka rovněž uspěl
s podanou žádostí v PRV – SZIF České
Budějovice,
„Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem“,
která bude realizována v katastru obce Soběšice
v průběhu měsíců října 2018 – dubna 2019. Zde
budou veřejnosti zpřístupněny procházkou
hraniční kameny panství Lamberků a kamenné
mezníky tesané hajným Nassem.
O průběhu prací na této akci budeme veřejnost
průběžně informovat.
Karel Baumruk

 Z naší

farnosti 

Milí spoluobčané,
v průběhu jarních měsíců proběhla v naší
farnosti veřejná sbírka na kompletaci vnitřního
osvětlení kostela Promění Páně v Žihobcích
souběžně s oslovením místních podnikatelů.
Na tento účel byly vybrány prostředky a
osvětlení slavnostně představeno veřejnosti
v neděli 17. července 2018. S celkovým
výsledkem sbírky bude veřejnost seznámena po
schválení veřejné sbírky příslušným odborem
Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Všem dárcům patří velký dík a jsou vzorem
v přístupu k památkám, které jsou svědectvím
naší doby.
7. července 2018 vystoupil v našem kostele
v rámci každoročních červencových slavností
/otevření výstavy česko-finské výtvarnice Sonji
Vectomov ve Finském kulturním centru
STELLA POLARIS a výstavy FLORA Lukáše
Bradáčka
v Galerii
Netopýr
manželů
Froulíkových/ známý písničkář a básník Jaroslav
Hutka.
Zážitek
z jeho
koncertu
byl
neopakovatelný, akci navštívilo přes 100
návštěvníků.

 Zveme

Vás na akce v muzeu 

Jaro a počátek léta byl v Žihobcích i na kulturní
akce bohatý. Především víkend 22.6. a 23.6. to u
nás opravdu „žilo“. V pátek byla vernisáží

zahájena výstava Gastronomie v proměnách
času, která představuje kuchyňské potřeby,
nádobí, kuchařky a recepty z dob našich babiček.
Výstava částečně zahrnuje exponáty ze
soukromé sbírky Čestmíra Kulíška ze Sušice a
výrazně
byla
obohacena
o
předměty
žihobeckých, například S. Kovaříčka, V.
Matějovice, L. Kolářové a dalších.
Výstava o jídle a vaření se nemůže obejít bez
jídla a proto následoval celodenní sobotní food
festival v duchu staročeských pochoutek.
Návštěvníci ochutnali zelné placky, uzené,
chleba se sádlem, typické české povidlové,
makové a tvarohové buchty a další. V sobotu
pak v sousedství zámeckého parku probíhal
tradiční Den s hasiči, kterým k jejich výročí 135
let existence v Žihobcích byla zahájena výstava.
Ta bude k vidění v muzeu do 31.7.2018.
Skvěle se také vydařil textilní workshop pod
širým nebem, kde si na své přišly hlavně děti.

A na co se můžete těšit dál?
O žihobecké pouti v sobotu 11.8.2018
připravujeme ve spolupráci s TJ Žihobce a
SDH Žihobce letní folk/bluegrass/country
festival na parketu v zámeckém parku /v
případě nepříznivého počasí v divadle/. Vstupné
bude dobrovolné 
Na začátku srpna také zahájíme novou výstavu
grafiky, „Putování po grafické cestě“.
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Současně můžete celé léto navštívit Galerii
Netopýr manželů Froulíkových, kde probíhá
výstava Lukáše Bradáčka. Ve Fisnkém centru
pak můžete shlédnout výstavu Sonji Vectomov.

Po celé léto pak v našem muzeu můžete vidět
zmiňovanou výstavu Gastronomie v proměnách
času a výstavu velkoformátových fotografií
Šumavy
na
plátně
Vladimíra
Fausta
z Horažďovic.
Největší novinkou je možnost vyzkoušet si šaty
ze šatníku kněžny Káči. Za finanční podpory
Plzeňského kraje jsme zpestřili stálou expozici
zámeckého pokoje o šaty z doby života kněžny
Káči, tedy ze 2. poloviny 19. století. Šaty si
mohou vyzkoušet jak dospělačky, tak malé
slečny 
Autenticky a s veškerou pečlivostí je pro naše
muzeum ušila paní Iveta Lysáčková.

 Setkání

rodáků v Kadešicích 

Žihobecké listy. Vychází 4x do roka, vydává Obec Žihobce, Žihobce 20, IČ: 00256366. Evid. číslo MK ČR E 20855.
Vyšlo v červenci 2018, náklad 240 ks. Příští číslo vyjde v říjnu 2018. Náměty a připomínky:
info-muzeum@zihobce.eu, tel. 724895012. Odpovědný redaktor: Mgr. Veronika Kočí (pokud není uvedeno jinak).
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb ŽL. Za věcnou správnost odpovídají
autoři. Fotografie jsou vlastní, příp. staženy z webů sdružení, školy a obce.

