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 Informace

z obce 

V áţení spoluobčané,
s uplynulým rokem 2014 se zamýšlíme nad
událostmi, které proběhly a nad událostmi, které
proběhnou.
Do nového roku 2015 přeji všem spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ing. Pavel Chalupka, starosta obce

 Zveme

Vás na akce 

Výstavy v muzeu Lamberská stezka:
Od 19.1. Pavel Jedlička: Makrofotografie.
Rozmanitost a bizarnost některých druhů hmyzí ţíše,
kterých si člověk běţně nevšimne.
Od 27.1. Kdyţ se ještě mléko prodávalo z konví.
Unikátní výstava, která ještě v Pošumaví nebyla. O
historii zpracování mléka od chléva po Tetra Pak.
Od 27.1. Emil Kintzl: Zmizelé vesnice na Šumavě.
Poutavá výstava fotogorafií z více neţ 80 zaniklých
obcí na Šumavě.
Přednášky v muzeu LS:
27.1. od 18.00: Emil Kintzl: Zmizelé vesnice na
Šumavě.
Beseda spolu se zahájením výstavy
27.2. od 18.00 Jana Bělohlavová: Irisdiagnostika.
Zjištění příčin zdravotních problémů z oční duhovky.
sobota 7.3. Den s tvořením v muzeu LS.
Zveme Vás na jiţ tradiční, nyní jarní tvoření do muzea LS v Ţihobcích. 10.00 – 17.00.
sobota 28.3. od 19.00 Ochotnický divadelní spolek
Kollár Strašín: Dalskabáty aneb Hříšná Ves.
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 Ze

školy a školky

Nejen prvňáčci, ale i všichni ţáci se ve školním
roce 2014/2015 zapojili do vyučovacího procesu.
Zpestřením hodin byly různé hry a soutěţe typu „Na
ocáska,“ „Na krále,“ „Čárka, tečka, vykřičník“ i jednoduché prvky jógy, které ti nejmladší rychle zvládli.

Prvňáčkům nadělil Mikuláš první pero, které mohli
při psaní vyměnit za tuţku. V předvánočním čase
jsme si postupně zapálili svíčky na adventním věnci.
V místní mateřské škole si děti se zaujetím poslechly
vystoupení Divadélka ŠUS „Betlém.“ Při hodinách
čtení jsme si prohlédli nádhernou výstavu vyřezávaných betlémů v místním muzeu.

Ţáci 5. ročníku se s paní učitelkou v odpoledních
hodinách věnovali dopravní výchově, aby koncem
září úspěšně absolvovali jízdu na kole a teoretické
testy na dopravním hřišti v Sušici.
V den Halloweenu se na chodbě objevily vyřezané
dýně, tu a tam se proběhli ţáci 3. i 5. ročníku
v tradičních kostýmech.

Pátého prosince byly děti od rána neklidné. Nemohly se dočkat, aţ uslyší zvonek a šlupání metličky na
dveře třídy. Mikuláš s čertem nezapomněli a vyptávali se ţáčků, jak je to s tím učením či zlobením. Za
přednesenou říkanku dostaly všichni dáreček se sladkostmi a ovocem.

Nejvíce se děti těšily na rozbalování dárečků od
svých kamarádů u rozsvíceného stromečku ve čtvrtek
18. prosince. Ve třídách jsme si u slavnostně vyzdobeného vánočního stolu zazpívali koledy, ochutnali
vánoční cukroví, datle a fíky. Dětem z 1. a 2. r. se
rozzářila očka při zapálení prskavek. Následovalo
krájení jablíček, pouštění lodiček, louskání ořechů i
házení pantoflem. Nacvičené vánoční vystoupení
předvedli ţáci seniorům týţ den odpoledne.

Velice nás potěšilo společné zpívání koledy „Narodil
se Kristus Pán.“ Vánoční besídku pro veřejnost ukázaly děti z mateřské i základní školy 19. prosince
v divadle a 25. prosince v kostele Proměnění Páně
v Ţihobcích.
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Všem občanům Ţihobec přejeme do nového roku
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
-Mgr. Milena HnídkováZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
„Tiše, tiše, ši, ši, ši, skřítky v lese nikdo neslyší.“
Těmito slovy jsme se přivítali s rodiči a rodinnými
příslušníky při tradičním podzimním setkání. Převlékli jsme se za skřítky a začalo naše společné
„skřítkohraní v podzimním lese“. Naši skřítci předvedli, co uţ všechno dovedou, s maminkami vyrobili
hezké skřítky podzimníčky a vydali se stezkou
v zámeckém parku, plnou úkolů a překvapení. Díky
překrásnému podzimnímu počasí a fantazii nadšených maminek i tatínků se celá akce vydařila a
všichni měli dobrý pocit ze společně strávených
chvil.

Celý podzim byl pro nás jednou velkou tvořivou hrou
a neţ jsme se nadáli, přiblíţil se měsíc prosinec se
všemi svými překvapeními, kouzly a zázraky. 5.
prosince jsme společně s rodiči přivítali v MŠ Mikuláše s čertem.

níčka pro své blízké, zaměstnance a spolupracovníky
MŠ a všem na vánoční obchůzce popřáli.
S blíţícím se vyvrcholením adventního času nás čekala vánoční vystoupení pro naše blízké i veřejnost
v místním muzeu, divadle a na Boţí hod vánoční
v místním kostele. Snad jsme svým vystoupením
nadělili radost, klid, pohodu a vánoční rozjímání.

Prosinec skončil, rozloučili jsme se starým rokem, do
toho nového přejeme všem zdraví, štěstí, lásku a
splnění všech přání a očekávání.
Děti a učitelky z MŠ.

Společně se školáky děti zhlédly divadelní představení „Betlém“ a prohlédly si výstavu betlémů
v místním muzeu.
S chutí jsme se pustili do uţ tradičního vánočního
pečení, tentokrát to byly vánočky. Za naše úsilí nás
přiletěl navštívit Jeţíšek a pod stromeček, který jsme
si společně ozdobili a připomenuli si vánoční zvyky a
tradice, nám nadělil dárečky. Vyrobili jsme si přá-

-Eva Čapková-

Z

muzea a Infocentra

V novém roce jsme pro Vás připravili spoustu nových akcí, zajímavých výstav, besed a událostí a
velmi děkujeme za Vaši přízeň v roce minulém, který
znamenal pro Muzeum obrovský posun a rozvoj.
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Dovolujeme si připojit malé porovnání, které dokládá
neustálý vzestup zatím stále nové turistické atrakce
v Pošumaví.
V roce 2012 navštívilo muzeum 920 osob, v roce
2013 to uţ bylo 1 444 návštěvníků a za rok 2014
přišlo do Muzea Lamberská stezka 2 076 platících
návštěvníků. Stejně tak se zvyšují i příjmy jak ze
vstupného, tak z prodeje upomínkových a dárkových
předmětů nebo z pořádání různých doplňujících kulturních akcí.
V tomto trendu bychom rádi pokračovali i díky novým akcím a atraktivitám, které, věříme, Vás opět
přivedou k nám.
V nejbliţší době připravujeme ve všech třech výstavních místnostech zcela nové expozice. Můţete se
těšit na unikátní výstavu Petra Jány Když se ještě
mléko prodávalo z konví aneb zpracování mléka v
proměnách času. Čeká Vás výstava všeho, co se
týká mléka a taková expozice v našem kraji dosud
k vidění nebyla. V dalších místnostech se pak můţete
těšit na Makrofotografie z hmyzí říše Pavla Jedličky
a skvělou výstavu Emila Kintzla Zmizelé vesnice na
Šumavě. Spolu se zahájením výstavy proběhne 27.1.
od 18.00 i beseda s panem Kintzlem, který k tomuto
tématu natočil i skvělá videa. Ta jsou ke zhlédnutí na
internetu na stream.cz. V pátek 27. února je připravena trochu netradiční beseda s paní Bělohlavovou
na téma Irisdiagnostika. Určování příčin zdravotních obtíţí z oční duhovky.
Během roku se pak uskuteční další zajímavé akce,
některé zařazujeme díky úspěchu znovu, některé
budou úplnou novinkou. A tak vy, kteří jste nestihli,
nebo vás nadchla výstava starých kočárků a hraček,
se v létě můţete těšit znovu, i kdyţ v pozměněné
podobě. A velkou novinkou a událostí jistě bude
připravovaná výstava díla Jiřího Wintra Neprakty
nebo výstava hracích karet, kvartet a stolních her.
Sledujte tedy naše webové stránky, facebook, vývěsky u obchodu a další vývěsní tabule v okolních obcích a my se těšíme na vaši návštěvu!

-vk-

-

Ze sportu 

SDH Ţihobce
Váţení čtenáři,
přinášíme Vám další čtení o činnosti SDH Ţihobce.
Soutěţní činnost byla ukončena 18. října 2014 závodem poţární všestrannosti v Běšinech, který absolvovaly kolektivy mladých hasičů okresu Klatovy
v rámci celorepublikové soutěţe hry Plamen. Podzimní část se skládá ze dvou disciplín – ze štafetového běhu (8členné druţstvo má 2 pokusy a překonává
překáţky umístěné v dráze dlouhé 60 m) a
z branného závodu (5členné hlídky plní topografické,
zdravotnické a technické úkoly na trase dlouhé zhruba 1,5 km). Naše Lvíčata se na závody pečlivě připravovala a na start v Běšinech se postavily dvě
8členné a čtyři 5členné hlídky - celkem 20 dětí. Na
velmi podmáčeném terénu se našim v Eurokempu
dařilo. V součtu všech časů a bodů obsadili mladší
nádherné 4. místo z 16 kolektivů a starší vybojovali
8. místo z 36 zúčastněných týmů Klatovska. Všem
patří velké poděkování za bojovnost. Na jaře bude
soutěţ pokračovat v Nýrsku, určitě se všichni budou
snaţit umístění ještě vylepšit. Kdyby štěstí přálo,
mladší Lvíčátka by mohla i na bednu vystoupit.
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Konec roku Lvíčata ponejvíce své schůzky strávila
v tělocvičně při vybíjené, florbalu, fotbalu a jiných
sportovních aktivitách.
Někteří z nás se druhou listopadovou sobotu podívali
do Muzea v Ţihobcích a při společném kreativním
tvoření si vyrobili např. vánočního andílka, ozdobu či
svícen. V pátek 21. listopadu 2014 nám do hasičské
klubovny maminka Anetky Lysáčkové dodala upečené perníčky a my všichni, malí i velcí, se s chutí
pustili do zdobení, abychom pro Vás při rozsvícení
vánočního stromku měli malý dáreček. Advent slavnostním rozsvícením začal 29. listopadu. Děkujeme
všem za spolupráci a příští rok se určitě těšíme na
další setkání.

nimálně krajské kolo. Ţe by republika? Uvidíme.
Předpokládá se, ţe tým se zapojí i do některých vybraných soutěţí Západočeské hasičské ligy a Šumavské hasičské ligy v hasičském sportu. Vyzkouší si
přechod z dětského seriálu soutěţí do kategorie dospělých, který pro ně jistě nebude lehký. Dorosteneckou partu spolu tvoří 8 děvčat a 3 chlapci.
V letošním roce zahájíme činnost v sobotu 10. ledna.
Sejdeme se všichni v Draţovicích, zhodnotíme uplynulý rok, stanovíme si nové cíle, prohlédneme fotografie a videa, dáme občerstvení, zasoutěţíme si a
zatancujeme si při diskohitech.
Rok 2015 je volebním rokem do hasičských výborů
SDH po celé republice. Naše SDH připravuje volby
svého výboru, které proběhnou na výroční valné
hromadě 17. ledna. Taktéţ budou zvoleni kandidáti
do okresních výborů. VVH je první tradiční pořádanou akcí. V plánu práce v nejbliţší době jsou pořádání masopustního průvodu 14. února a pořádání
hasičského plesu 21. února. Kromě zaběhnutých
akcí se připravují i novinky, o nichţ budeme více
informovat v příštím čísle.
Neobvyklé bylo zahájení nového roku: SMS a siréna
– 1. leden 2015 v 1,02 hod. – výjezd k poţáru rodinného domu v obci Bukovník.
SDH Ţihobce děkuje všem za podporu v loňském
roce a přeje všem šťastný a úspěšný nový rok 2015.
-L. Chalupková, J. Fiala-

TJ Ţihobce

Od října loňského roku začala i sportovní příprava
našeho dorosteneckého druţstva. Historicky první
ţihobečtí dorostenci a dorostenky se scházeli kaţdou
neděli odpoledne a pod vedením Pepy Fialy a Radka
Garreise. Zatím se soustředili na fyzickou přípravu,
běh v parku doplnili i návštěvou nově otevřeného
bazénu v Sušici. Současně s fyzičkou se teď začnou
věnovat i technickým disciplínám (útoku a štafetám).
Dorostenecká soutěţ má i část vědomostní, nezbývá
neţ se učit stovky testových otázek. Na jaře se chce
druţstvo úspěšně zúčastnit okresního kola dorostu
soutěţe Plamen v Bystřici. Cílem je však více – mi-

Podzimní část loňského roku byla činnost naší TJ
zaměřena především na sportovní činnost, kdy naši
fotbalisté bojovali, byť zatím nijak zvlášť úspěšně, o
mistrovské body ve III. třídě OFS Klatovy a dále na
přípravu a organizaci Pohádkového lesa 2014.
Pohádkový les je jednou z našich největších, organizačně nejnáročnějších a zároveň nejúspěšnějších
akcí. Ten loňský se konal v sobotu 15.11.2014, tradičně v atraktivním prostředí zámeckého parku
v Ţihobcích. Stejně jako v minulých letech jsme pro
děti připravili řadu nových pohádkových postaviček,
zajímavé odměny pro dětské účastníky i stylové občerstvení pro děti i dospěláky. Dlouholetá tradice této
akce, která se jiţ dostala do povědomí široké veřej-
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nosti, nadšení a obětavost organizátorů a
v neposlední řadě i příznivé počasí, způsobily, ţe
akce se zúčastnilo rekordních více jak 400 návštěvníků, z toho 156 dětí. Malí návštěvníci si dostatečně
uţili pohádkovou atmosféru, různé soutěţe a museli
prokázat i dostatek odvahy, kdyţ po rouškou noci, za
svitu ohnivých loučí a barevných světel, museli absolvovat náročnou cestu zalesněným parkem mezi
jednotlivými pohádkovými postavičkami. Dík za
vydařenou akci patří nejen nadšeným a obětavým
organizátorům akce a našim sponzorům, ale i všem
jejím návštěvníkům, kteří se tak podíleli na celkově
příjemně stráveném sobotním večeru.

Brigáda členů a příznivců TJ při čištění koupaliště,
úklidu areálu a přípravě kempu na novou sezónu
(termín bude upřesněn – předpoklad konec dubna/počátek května)
pátek 8.5.2015 – 36. ročník turnaje v MALÉ
KOPANÉ (Hřiště TJ Ţihobce)
Fotbal
Podzimní část soutěţního ročníku III. třídy OFS Klatovy se našim fotbalistům vůbec nevydařila. Po slibném začátku se náš tým postupně v tabulce propadal,
aţ skončil na nelichotivém 12. místě, těsně nad sestupovým pásmem. Příčin je jistě několik, hlavní je
ovšem katastrofální střelecká potence a neproměňování šancí (máme nejméně vstřelených branek ze
všech týmů soutěţe), chybí nám prostě „bomber“.
Nedařilo se nám rovněţ na hřištích soupeřů. Hráčům
lze jistě vytknou i klesající účast na trénincích, kdy
se několik tréninků ani nekonalo pro nedostatečnou
účast. Zde jsou jistě značné rezervy, a pokud chtějí
hráči se stávající situací něco dělat, je nutné tento
přístup zásadně změnit. I na této úrovni je vidět, ţe
bez alespoň minimální přípravy nelze v konkurenci
obstát. Výbor fotbalového oddílu a hlavně hráče čeká
„horké“ jaro. Musíme všichni vyvinout maximální
úsilí, abychom soutěţ zachránili a neskončili v „pralese“, cesta zpět vzhůru by byla hodně náročná. Zaslouţí si to nejen tradice ţihobeckého fotbalu, její
věrní fanoušci a obětaví funkcionáři, ale i prostředí a
zázemí, které mají naši fotbalisté k dispozici. Výbor
fotbalového oddílu a vedení naší TJ v zimní přestávce vynaloţí maximum úsilí a prostředků na další
posílením kádru, přípravu a zajištění kvalitní zimní
přípravy, včetně zimního soustředění a kvalitních
soupeřů v přípravě. Ostatní uţ je na hráčích a jejich
přístupu a odpovědnosti. Věříme, ţe nás v tom nenechají ani naši věrní fanoušci.
Tabulka III. třídy OFS Klatovy po podzimní části soutěže ročníku 20142015
z

Plánované akce TJ v jarních měsících roku 2015:
sobota 14.3.2015 – Valná hromada TJ Ţihobce (Hospůdka Na hřišti Ţihobce)
sobota 28.3.2015 – 7. ročník akce OTUŢILECKÉ
PLAVÁNÍ (Koupaliště Ţihobce)
sobota 28.3.2015 – 1. mistrovský fotbalový zápas
jarní části III. třídy (Hřiště TJ Ţihobce)

v

r

p

skore

body

(±)

1.

TJ Sokol Hartmanice

13 9 2

2

37 : 19

29

(11)

2.

TJ Sokol Týnec u
Klatov o.s.

13 6 6 3

1

42 : 26

27

(6)

3. TJ Bezděkov

13 7 3 3

3

36 : 22

27

(3)

4. TJ Start Dešenice

13 6 5 3

2

40 : 28

26

(2)

5. TJ Kašperské Hory

13 7 3 2

3

37 : 29

26

(3)

6. TJ ARBO Velhartice

13 7 3 2

3

27 : 23

26

(6)

7. FJ SRK Žel.Ruda o.s. 13 5 4 4

4

35 : 36

23

(4)
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8. FK Budětice 2012

13 5 2 1

6

31 : 31

18

(-1)

9. FK Svéradice B

13 4 2 1

7

22 : 24

15

(-7)

10. FC Švihov

13 3 4 1

6

33 : 32

14

(-8)

11. TJ Tatran V.Hydčice

13 3 4 1

6

19 : 28

14

(-5)

12. TJ Žihobce

13 4 2

7

15 : 32

14

(10)

13. TJ Sokol Zavlekov

13 0 7 2

6

21 : 30

9

(11)

14. TJ Milčice

13 1 1 1 11 25 : 60

5

(17)

OSTATNÍ STATISTIKY po podzimní části soutěže:
TABULKA DOMA
Rk. Tým
1. K. Hory
2. Týnec
3. Bezděkov
4. Dešenice
5. Velhartice
6. Budětice
7. Žihobce
8. Hartmanice
9. Ž. Ruda
10. Svéradice B
11. Švihov
12. V. Hydčice
13. Zavlekov
14. Milčice

Záp
7
6
7
7
6
6
8
6
5
7
7
6
6
7

TABULKA VENKU
Rk. Tým
1. Hartmanice
2. Velhartice
3. Dešenice
4. Ž. Ruda
5. Týnec
6. Bezděkov
7. K. Hory
8. V. Hydčice
9. Švihov
10. Budětice
11. Svéradice B
12. Zavlekov
13. Žihobce
14. Milčice

DIVÁCI doma/venku
Oddíl
Doma
Budětice
690
Žihobce
560
K. Hory
460
Zavlekov
455
Svéradice B
440
Velhartice
400
Hartmanice
380
Milčice
380
Dešenice
335
Ž. Ruda
310
Švihov
280
Týnec
270
Bezděkov
260
V. Hydčice
210

+
5
4
5
3
4
3
3
3
2
3
1
1
0
1

Záp
7
7
6
8
7
6
6
7
6
7
6
7
5
6

0
1
2
0
3
0
2
2
1
2
1
4
2
4
0

+
6
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
0
1
0

1
0
2
1
2
1
3
2
1
3
2
3
2
6

0
1
3
2
2
4
3
2
2
0
0
1
3
0
1

Venku
720
230
350
490
340
340
455
335
320
425
330
425
320
350

0
1
1
3
1
1
2
3
4
5
4
4
4
5

Skóre
22: 9
20: 7
18: 10
25: 19
15: 12
14: 13
12: 19
12: 9
17: 15
14: 8
15: 16
10: 16
13: 15
16: 29

Body
17
15
15
13
12
12
11
10
10
10
8
5
4
3

Skóre
25: 10
12: 11
15: 9
18: 21
22: 19
18: 12
15: 20
9: 12
18: 16
17: 18
8: 16
8: 15
3: 13
9: 31

Body
19
14
13
13
12
12
9
9
6
6
5
5
3
2

Celkem
1410
790
810
945
780
740
835
715
655
735
610
695
580
560

STŘELCI
Lemberger Martin
Hrach Václav
Staněk Václav
Drobný Milan
Jakoubek Tomáš
Nemrava Oldřich
Novosad Stanislav

7
2
2
1
1
1
1

KARTY
Plechata Martin
Lemberger Martin
Staněk Václav
Waldman Petr
Hrach Václav
Mička Bohumil
Nemrava Michal
Goby Stanislav
Novosad Stanislav
Šimáček Jindřich
Moureček Petr
Nemrava Oldřich
CELKEM
VYTÍŽENOST HRÁČŮ
Hráč - odehráno
Zápasů Minut
Staněk, Václav
12 1080
Nemrava, Michal
12 1080
Peleška, Luboš
11 990
Hrach, Václav
11 985
Novosad, Stanislav
11 983
Plecheta, Martin
10 889
Lemberger, Martin
11 884
Moureček, Petr
10 836
Waldman, Petr
10 599
Míčka, Bohumil
7 576
Chmelík, Roman
4 360
Goby, Stanislav
5 347
Drobný, Milan
7 340
Nemrava, Oldřich
5 308
Dlouhý, Jan
4 307
Jakoubek, Tomáš
6 220
Příhoda, Václav
2 180
Treml, Lukáš
4 177
Šimáček, Jindřich
3 160
Pinkas, Jaroslav
2 148
Kodýdek, Jiří
1
90
Zdeněk, Pavel
1
90
Šikl, René
2
64
Kožnar, Milan
6
57
Mach, Radek
1
21
Kratejl, Michal
1
5

ŽK
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
22

ČK
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
4
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Rozlosování jarní části soutěže OFS Klatovy ročníku 2014-15 - III.třída
(Zde se termíny můžou ještě do poloviny března příštího roku měnit.)
NE 22.3. 15:00 TJ Sokol Zavlekov

- TJ Žihobce

SO 28.3. 16:00 TJ Žihobce

- TJ Bezděkov

NE 5.4.

- TJ Žihobce

16:00 FK Svéradice B

SO 11.4. 16:30 TJ Žihobce

- TJ Sokol Týnec u Klatov o.s.

SO 18.4. 17:00 FC Švihov

- TJ Žihobce

SO 25.4. 17:00 TJ Žihobce

- FJ SRK Železná Ruda o.s.

SO 2.5.

17:00 TJ Kašperské Hory

- TJ Žihobce

SO 9.5.

17:00 TJ Žihobce

- TJ Sokol Hartmanice

SO 16.5. 17:00 TJ ARBO Velhartice - TJ Žihobce
SO 23.5. 17:00 TJ Žihobce

- TJ Milčice

SO 30.5. 16:00 FK Budětice 2012

- TJ Žihobce

SO 6.6.

17:00 TJ START DEŠENICE - TJ Žihobce

SO 13.6. 17:00 TJ Žihobce

- TJ Tatran Velké Hydčice

Dodatečně přejeme všem členům a příznivcům naší
TJ, našim sponzorům, členům ostatních ţihobeckých
spolků i všem čtenářům Ţihobeckých listů do nového
roku 2015 pevné zdraví, pohodu a úspěchy
v osobním i pracovním ţivotě. Rádi bychom
v letošním roce rovněţ přispěli ke zlepšení spolupráce s ostatními spolky v obci i se samotnou Obcí Ţihobce a pokusili se tak narovnat zbytečně vyhrocené
vztahy – viz výpověď nájemní smlouvy pro TJ z části
sportovního areálu ze strany Obce. Věříme, ţe nové
zastupitelstvo i vedení Obce je zárukou navrácení
vzájemné spolupráce a komunikace na standardní
úroveň ku prospěchu nejen zainteresovaných stran,
ale i všech obyvatel a návštěvníků naší obce.
Veškeré bliţší informace o uskutečněných i plánovaných aktivitách naší TJ, sportovních výsledcích našich fotbalistů i akcích v našem sportovním areálu
získáte
také
na
webových
stránkách
http://tj.zihobce.eu, případně ve vývěsní skříňce na
návsi.
-JUDr. Jiří Maco-

poţadavků Nového občanského zákoníku změnil na
spolek. Ostatní změny Stanov spolku byly sporadické
s cílem vyhovět poţadavkům NOZ. Na této valné
hromadě byly projednány otázky hospodaření spolku
a personální záleţitosti.
Valná hromada dne 22.11.2014 zvolila novým předsedou spolku Jana Rejška, místopředsedou spolku
Libuši Chalupkovou, doplnila členy rady a revizní
komise. Počet členů spolku k tomuto datu je 24 dospělých. Byl schválen dramaturgický plán pro rok
2015 a výběr her pro soubor dětí a dospělých.
Závěrem měsíce prosince započaly první zkoušky
vybrané hry Muţ sedmi sester autorů Olgy Šubrtové
a Martina Glasera, kterou reţírují společně Luboš
Sechter a Jan Fux. Plánovaná premiéra – májové dny
2015.
Dětský soubor nacvičuje pod reţijním vedením Ivety
Lysáčkové, Libuše Chalupkové a Jaromíra Míčky
hru Tři zlaté vlasy děda Vševěda, plánovaná premiéra - duben 2015.
V měsíci březnu /konkrétně sobota 28.3.2015/ sehrají
v prostorách ţihobeckého divadla členové Divadelního souboru Kollár ve Strašíně reprízu hry „Dalskabáty aneb Hříšná ves“ v reţii Dagmar Ševčíkové.
Všichni jste srdečně zváni!
Za Spolek ŢD JKT Ţihobce
Karel Baumruk

 Z deníku

Adolfa Pintíře 

22.10.1942 – 23.8.1943 pracovní tábor Bitterfeld

Sdruţení Ţihobecké divadlo J. K. Tyla odehrálo
v závěru října 2014 s úspěchem své 9. představení
hry Pýcha a předsudek v sále sušického kina. Realizací této hry ukončilo divadelní sezónu 2014.

Několik úryvků ze zachovalého deníku žihobeckého
rodáka Adolfa Pintíře, který v roce 2011 začala na
Hrádečku v rámci volného času během péče o pana
prezidenta Václava Havla přepisovat jeho dcera
Ivana. Přepis dokončila na podzim roku 2012, v roce
nedožitých 90. narozenin pana Pintíře, 70 let od sepsání deníku.

V průběhu valné hromady 7. listopadu 2014 byly
přijaty nové stanovy a divadelní soubor se podle

Asi ve 12hod příjezd na nádraţí do Bitterfeldu. Cesta
do tábora – 1 oběd: omáčka z mrkve – kousek masa,

 Ţihobecké

divadlo J. K. Tyla 
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v ní je několik neoloupaných bramborů – vysafovaly
se deky. Večeře: čaj – „vyfasovalo“ se: kus chleba,
cukr na 14 dní – kousek salámu. 8 hod se jde spát.
------------------------------------------Ráno 6 ½ odchod pěšky do práce. Jsem přidělen do
laboratoře (dr. Patvek náš šéf), „vyfasovali“ jsme (já
a Zika) pracovní šaty a boty – mám 63 feniků na
hodinu – v neděli se nedělá!
V poledne jedeme vlakem „na černo“ do tábora, oběd
jako obyčejně. Odpoledne se fasují cigarety a víno
(na měsíc). Pak koupel. Večer píši dopis domů.
------------------------------------------Dnes jsem tedy byl poprvé v práci! Tak jsem si práci
v laboratoři nepředstavoval! Člověk musí chodit 8 let
do školy, udělat maturitu, aby pak někde ve Wolfenu
zametal celý den fabriku! Do Říše se jezdí proto, aby
se člověk naučil „flinkat“! Quo usque tandem? To
říkám prvý den práce!
-------------------------------------------28.10.1942 Dnes je 28. říjen. Před týdnem jsme ještě
byli na cestě a bylo nám dobře. Nikdy bych si nepomyslil, ţe tento den strávím v roce 42 v Bitterfeldu.
Kde budu za rok? Co asi dělají doma? Je uţ půl desáté, kdyţ píšu tyto řádky. Venku hučí vlaky a hvízdá
vítr – chlapci jsou buď v práci, a nebo jiţ spí, jen já
sám píši – je pěkné ticho – hezky se mi píše. Boţe –
kolik bude takových dní? – Dnes jsem napsal lístek
do Suché a E. – zítra chci psát Pepíkovi Lenerů.
-----------------------------------------29.10. Dnes je to týden, co jsme přijeli. Teprve týden
jsem tady! Kolik takových týdnů tady ještě bude? To
ví jen sám Bůh. Dopoledne bylo cvičení protiletecké
obrany, kulomety štěkaly – nad továrnami bzučela
letadla – večer zas měly pilno světlomety.
----------------------------------------6.11. Dnes jsem nenapsal nic – nemám náladu. Dnes
byl zamračený den – stále mlha a déšť – práce za
mnoho nestála, ale bylo nám zima. Večer jsme tak
chvíli debatovali o „starých“ časech. Zdali pak se
ještě vrátí? Je škoda vzpomínat – vzpomínky jsou
sice krásné – ale bolí. Divné jsou cesty osudu! Co je
to vlastně za osud? Řízení boţí – nikdo neví. K čemu
je pobyt zde prospěšný. To se pozná aţ později. Kdy
zase uvidím domov?
---------------------------------------13.11. Ten den stál za to! Takový jsem tady ještě
neproţil. Přestěhovali nás do jiného „baráku“. Bylo
to úplně stěhování národů. Je nás teď ve světnici 10 –

bylo by to tady dobré, kdyby tady nebyli cizopasníci
– štěnice. To budeme vypadat!
---------------------------------------14.11. Dnes to byla noc! Spali jsme ještě ve „starém“
baráku oblečeni – spánek nestál za nic. V továrně při
práci je zima – vedu tady psí ţivot. Bude-li to tak
dlouho trvat, nevím, jak to vydrţím! Dostal jsem
lístek do Brůhů – mám ohromnou radost – skoro
takovou, jako kdybych dostal balík. Na tom lístku je
pohled na Petrovice. Kdyţ se naň podívám – nejradši
bych to tady všechno rozbil, a nebo plakal! To bude
zase noc!
-------------------------------------------16.11. Dnes jsem dostal dopis z domova. Zase jsem
se nevyspal. Teď tady máme peklo. Dnes mě chytl
takový stesk po domově, ţe se to nedá vypsat!
-------------------------------------------4.12. Dnes je pátek. Dostal jsem psaní z domova.
Posílají mi zase balík a píší mi, ţe budou zavádět
elektrické světlo! Ironie osudu! Co jsem se po něm
natouţil, kolik bylo často debat – a teď jsem v Bitterfeldu – kde je ovšem také – ale raději bych byl doma
a svítil si svíčkou a nebo třeba i loučí jako za starých
dob a byl bych spokojen.
Dnes byla zase v práci dřina! Zas vozíme ty pytle.
Kaţdý čeká blízký konec války – dnes přinesli kluci
zprávu, ţe Itálie přestala válčit nebo co – ale Bůh ví,
co je na tom pravdy! Často si večer říkám kdybych se
tak ráno probudil – a byl konec války.
Finis – Finis – Finis!
-------------------------------------------7.12. Dnes jsem se tedy dozvěděl, ţe dovolenou nedostanu – aţ prý za rok! Avšak doufám, ţe jiţ na jaře
bude svět volný – jako studentský pokojík o prázdninách. Snad Bůh dá!
-------------------------------------------1.1.1943 Podle mých hodinek nastal teď nový rok
1943! Dej Boţe, aby se splnily všechny naděje, které
miliony lidí kladou v nový rok! Dej Boţe, abych
zdráv spatřil všechny drahé doma a aby v tomto roce
zavládl na zemi klid a mír!

(pozn. Některé pasáže jsou kráceny a upraveny, jedná se o výtah některých pasáží ze života pan Pintíře
v pracovním táboře Bitterfeld v roce 1942.
Přepis zapůjčila p. Marie Pelikánová)
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 Jubilanti 
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.

leden 2015
Janda Jaroslav
Šimáčková Marie
Niebauerová Mária
Dlouhý František

Ţihobce
Bílenice
Šimanov
Ţihobce

únor 2015
Roţánek Jaroslav
Machová Marie
Voldřichová Marie
Niebauerová Marie
Peleška Josef

Rozsedly
Ţihobce
Bílenice
Rozsedly
Ţihobce

březen 2015
Holečková Zdeňka
Danda Václav
Míčková Marie
Fuksová Růţena
Prokop Josef
Dobrá Olga

Rozsedly
Ţihobce
Ţihobce
Kadešice
Rozsedly
Rozsedly

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Záţitková kancelář DCK WEST Klatovy:

ŽIHOBCE – KULTURNÍ SRDCE
POŠUMAVÍ
Proč se vše v Ţihobcích točí kolem netopýrů? Kdo
byla kněţna Káča (alias Černá Káča) von Lamberg,
proč máme v Ţihobcích finskou galerii? Odpovědi
na tyto otázky získáte, kdyţ se k nám přijedete podívat!
Podívejte se na nabídku nové cestovní kanceláře
DCK WEST, kde máme své zážitkové balíčky i my!!
Vyberte vhodný dárek pro své blízké!! Více na
www.dckwest.cz
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