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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané,
poprvé v novém roce všem přeji hodně zdraví a
ať se vám vše daří.
Nejprve k uplynulému roku. Hospodaření
skončilo v mírném přebytku. Ke konci roku
zbývá na účtech cca 4,3 mil Kč. jako výsledek
hospodaření v předchozích čtyřech letech. Ze
samotných oblastí vyberu tři základní. Odpady.
Komunální odpady se postupně daří snižovat na
v loňském roce 152t. Jelikož jsme prováděli
statistiku na jednotlivé obce, můžeme říci, že
pořadí od nejlepší obce je následující: 1.
Kadešice 117kg 2. Šimanov 3. Žihobce 4.
Bílenice 5. Rozsedly 6. Bešetín 220kg. Množství
je v jednotlivých částech přepočteno na
zaplacenou jednotku. U tříděného odpadu je
množství rostoucí což je dobrý směr. Bio odpad
roste zatím o desítky procent ročně. V roce 2018

bylo svezeno 630 m3 Bio odpadu na komunitní
kompostárnu. Voda a kanalizace. Zde se nám
daří i přes zvýšené opravy související s hledáním
úniků držet cenu na stejné výši . U kanalizace v
Žihobcích probíhá zvyšování dlr nařízení fondu,
od kterého byl čerpán úvěr. V ostatních částech
byl zvýšen poplatek na 2,-Kč/m3 za vypouštěný
kubík odpadních vod. Les. Zde je situace asi
nejhorší. S rozšiřující se kůrovcovou kalamitou
je výnos z lesa téměř nulový. V některých
porostech je výnos již dnes i mínusový. Této
oblasti se budu věnovat ještě v závěru.
Co chystáme na letošní rok. Hlavní priorita je
vodovod Kadešice, zde čekáme, zda bude
přidělena dotace. Dále jsou připraveny
rozsáhlejší opravy komunikací v Bílenicích,
Žihobcích a Kadešicích. Začala rekonstrukce
obecního domu v Rozsedlech. Dále budou
probíhat opravy fasád na obecních domech.
Oprava fasády na schodišti ke kostelu v
Žihobcích. Většinu akcí budeme financovat s
pomocí dotačních titulů na úrovni Plzeňského
kraje a národních fondů.
Další výhled je zámek Žihobce, obě koupaliště,
konírna a objekt MŠ a sídla obce. Zde je třeba
nejprve připravit dokumentaci.
Dále se již vrátím k lesům. Situace je zde díky
kůrovcové kalamitě v některých lokalitách přímo
katastrofální. Přesto opětovně žádám vlastníky
lesů, aby své porosty v tomto období
kontrolovali v častějších intervalech a tím
předcházeli možnosti rozšíření. Zde ovšem
připomenu i to, že vlastník je povinen dát do
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původního stavu majetek, který zničil, poškodil
např. na cestách, těžebních linkách, skládkách
atd. Zde již vyšel pokyn vedení obce k lesnímu
hospodáři, aby toto velmi důkladně kontroloval a
bez předchozí domluvy nepovolil používání
obecního majetku.
Na závěr. Mějte se dobře a buďme k sobě trochu
pokornější.
Chalupka Pavel

 Ze

školy 

S končícím podzimem jsme se pomalu v
naší základní a mateřské škole začali připravovat
na přicházející Advent a vánoční vystoupení.
Všichni žáci ZŠ i děti v MŠ začali pilně
nacvičovat. Prvním vystoupením žáci potěšili
tradiční setkání žihobeckých seniorů pod
„taktovkou“ paní ředitelky J. Houzarové. Vítané
zpestření výuky přineslo karlovarské divadlo
Z Bedny svým představením O vodníkovi, ve
kterém jsme se zábavnou a zároveň poutavou
formou dozvěděli o znečišťování vody v přírodě.
Poznali jsme, jak důležitá je čistá voda a také
čisté přátelství, které umí odpouštět. Adventní
čas jsme zahájili společnými koledami u
rozsvěcování vánočního stromečku 1. prosince.
Mnoho dětí si zpestřilo nadcházející večer
koulovanou, bohužel zmrzlým sněhem. Zima
však přítomným příliš nevadila vzhledem
k možnosti zakoupení teplých nápojů, které
příjemně hřály v žaludku a u srdce příjemná
atmosféra kolem rozsvíceného vánočního
stromečku.

Tři adventní neděle se rychle vystřídaly a přišlo
dlouho očekávané odpoledne 20. prosince, kdy
jsme v žihobeckém divadle přivítali rodiče a
všechny milé hosty, abychom tradičně svým
vystoupením uvítali ten pravý vánoční čas.
Mateřská školka, coby andílci, dojali všechny
přítomné svou dětskou čistou nevinností. Žáci
základní školy předvedli divokou svatbu v pekle
a zahráli si v původní zveršované hudební
pohádce O Palečkovi. Děti z MŠ i ZŠ zazpívali i
známé anglické vánoční koledy. Jako tradičně
zazněly i hudební nástroje, a to flétny. Přání
krásných Vánoc završily společně zazpívané
vánoční koledy.

V pátek 21. prosince jsme se sešli ve
škole u vánočního stromečku a zahájili tak
tradiční vánoční besídku. Za přítomnosti pana
starosty Žihobec ing. Pavla Chalupky a paní
starostky Bukovníku Ivety Lysáčkové pronesla
paní ředitelka ZŠ a MŠ slavnostní řeč, ve které
poděkovala zúčastněným za spolupráci při chodu
ZŠ a MŠ. Po slavnostním přípitku a drobném
obdarování dospělých se žáci dočkali vytoužené
chvíle rozdávání dárků. Každý žák si vytáhl
z kouzelného klobouku číslo, pod kterým se
schovával dáreček. Všeobecné veselí a hodování
jsme zakončili zpěvem vánočních koled.
Zpěvem jsme pokračovali i 25. prosince
v novorománském kostele Proměnění Páně
v Žihobcích. Žáci základní školy zde pod
vedením paní ředitelky J. Houzarové vystoupili
s krásným hudebním pásmem vánočních koled.
Po příjemném prázdninovém odpočinku jsme se
opět plni síly a energie pustili do školních
povinností i radostí.
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Mgr. Jitka Jacíková, uč. ZŠ Žihobce

 Ze

školky 

„Andělíček po roce přinesl nám Vánoce.“
Přišel prosinec plný zimy a tmy, ale my ve
školce jsme rozsvítili první adventní svíci a
čekání na Vánoce nám už tradičně přišel
zpříjemnit Mikuláš s čertem. I když nás jeho
návštěva zpočátku zaskočila, vzchopili jsme se a
Mikulášovi i maminkám jsme zahráli pohádkové
vyprávění „Jak to bylo s čertem a Káčou.“
Odměnou nám byly balíčky sladkostí od
Mikuláše.
Potom už se celý adventní čas nesl v duchu
andělském. Holčičky se proměnily na andělky a
z kluků se stali, alespoň na chvíli andělé. Hráli
jsme si, zpívali, tancovali a vyráběli andělíčky a
naše snažení jsme završili „Andělskou besídkou“
na vánočním vystoupení pro veřejnost v místním
divadle.
„Na bílém obláčku andílci maličcí,
poslali hvězdičku a přání od srdce.
Abychom jen s láskou prožili letošní Vánoce.“

Nyní v novém roce v čase lednovém bychom se
rádi radovali ze sněhové nadílky a tak netrpělivě
už čekáme, až začne chumelit. Aby nám to těšení
na sněhovou nadílku uteklo, tak si alespoň se
sněhovou vločkou ve školce hrajeme. Třeba ji
tím přivoláme.
Přejeme každému šťastné vykročení do
Nového roku 2019 a splnění všech očekávání.
Eva Čapková
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 Z Bílenic



Milí čtenáři,
chtěla bych Vás seznámit s děním v Bílenicích
na konci roku 2018. V sobotu 24. 11. 2018 od
15:00 v místnosti obecního domu se konalo další
předvánoční posezení spojené s tvorbou pro děti
a rozsvícením vánočního stromu na návsi
v Bílenicích. Finanční náklady na tuto akci byly
hrazeny z grantu Obce Žihobce a z příspěvku
SDH Bílenice, za což děkujeme.
Na tvořivou dílničku se sešlo kolem 20 dětí
s rodiči, zúčastnil se i pan starosta Ing. Pavel
Chalupka a zastupitel obce Bílenice pan Jaroslav
Jiřík. Každé z přítomných dětí si mohlo vytvořit
několik variant ozdob, kterými si pak mohly
ozdobit vlastní vánoční stromeček. Dětem bylo
podáváno občerstvení a poslech koled navodil
vánoční atmosféru.
Poté se všichni shromáždili před hasičárnou a
společně šli průvodem s lampionky na náves,
kde byl rozsvícen vánoční stromeček a
zazpívány koledy, při kterých doprovázel na
kytaru Mgr. Petr Kovalčík.

V novém roce 2019 přejeme všem hlavně mnoho
štěstí, zdraví a pohodu, za SDH Bílenice
Michala Hodánková

 SDH

Žihobce 

Vše nejlepší v roce 2019 …
S přáním jsme zakončili článek minulý, s přáním
všeho dobrého a radosti a nevšedních zážitků
začneme ten dnešní.
Zimní měsíce jsou vyplněny většinou tradiční
činností a aktivitami. V prosinci loňského roku
jsme společně rozsvítili vánoční stromeček na
žihobecké návsi. Hasičské děti opět přichystaly
perníčky, tentokrát za
upečení děkujeme pí
J. Fialové a vedoucí
M.
Harantové.
V sobotu 1. prosince
je pak děti rozdávaly
nazdobené a zabalené
spolu s prskavkami.
K adventnímu večeru
se zazpívaly koledy,
tady děkujeme za
spolupráci
divadelnímu spolku, který zajistil ozvučení.
Nechyběl teplý svařáček pro dospělé a voňavý
čaj pro děti. Každý aspoň na chvilku zapomněl
na předvánoční shon. Děkujeme také za pomoc
infocentru a Muzeu Lamberská stezka za
propagaci a pomoc. I v letošním roce na tradici
budeme pamatovat.
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Schůzky mladých hasičů jsou ukončeny
v polovině prosince, nové začnou společným
víkendem v hasičárně 26. – 27. ledna 2019.
Podruhé budou odvážlivci spát v hasičské
klubovně. Letos jsme posunuli začátek akce na
druhou hodinu odpoledne, neboť nás čeká
novinka v podobě výletu do Sušice. Opět jsme
požádali o spolupráci členy SDH Sušice a
vydáme se k nim na exkurzi. Čeká nás prohlídka
jejich techniky a také vybavení HZS Sušice.
Půjdeme se podívat i do místností velitele a
vedoucího HZS. Po návratu se budou hrát
společenské i vědomostní hry, malovat obrázky
do soutěže Požární ochrana očima dětí a trochu
se připravovat na zimní sraz mladých hasičů
(soutěž 23. února). Samozřejmě nebude chybět
pohádka na dobrou noc. O celé akci budeme psát
v příštích listech.
Lvíčata se poté budou scházet pravidelně
v neděli odpoledne, nejčastěji v tělocvičně.
Vyplníme čas fyzickou přípravou. Soutěží
plánujeme hodně. Začneme 23. února ve
sportovní hale v Kašperských Horách. Do
kalendáře jsme si už zaznamenali sobotu 11.
května – soutěž Sušický dvojboj, sobotu 18.

května – okresní soutěž závěrečného srazu hry
Plamen v Malém Boru. Doplnit už si můžeme i
23. – 28. červenec soustředěním na Rohanově.
V loňském roce náš sbor požádal okresní
sdružení o organizování podzimního kola hry
Plamen – branného závodu. Byli jsme vybráni, a
tak 19. října do zámeckého parku v průběhu
celého dne budou dojíždět oddíly mladých
hasičů z celého okresu, aby si u nás zasoutěžily.
V letošním roce budou hasiči s infocentrem
spoluorganizovat
a
zajišťovat
program
pouťového víkendu 10. – 11. srpna. Jednu věc už
prozradíme – v sobotu na zámeckém parketu se
můžete zaposlouchat a i si zatančit se skupinou
De-facto.
První tradiční akcí letošního roku byla výroční
valná hromada 12. ledna, děkujeme za
poskytnutí prostor infocentru a muzeu
v Žihobcích. A první tradiční akcí, která bude
probíhat, bude masopustní průvod obcí 2.
března. Všichni zájemci jsou zváni toto sobotní
ráno do klubovny, odkud bude průvod
samozřejmě vycházet.
Toto není konečný přehled aktivit a činností, o
všem budeme průběžně informovat. Budeme
rádi, pokud si uděláte čas a přijdete naše akce
podpořit. Těšíme se na Vás.
Nejnovější zprávy vždy najdete na stránkách
Žihobeckých listů nebo na našich webových
stránkách www.sdhzihobce.cz.
Spokojený a úspěšný nový rok 2019.
L. Chalupková, J. Fiala

 TJ Žihobce 
Ve sváteční den, v sobotu 17.11.2018,
jsme pořádali tradiční a velmi oblíbený
Pohádkový les. Už si ani nepamatujeme
kolikátý ročník, ale pamětníci říkají, že jsme
určitě již ve druhém desetiletí tradice této akce. I
když příprava a zajištění této akce stojí hodně
úsilí, času i peněz a zapojení velkého množství
nadšenců a dobrovolníků, odměnou nám je
tradičně vysoká návštěvnost akce, kdy k nám
přijíždějí děti i dospělí nejen místní, ale i ze
vzdálenějších míst, nejčastěji ze Sušice.
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Ani letošní ročník nebyl výjimkou, protože jsme
evidovali více jak 160 dětí a spolu s dospělým
doprovodem se návštěvnost pohybovala určitě
kolem 400 osob. Na děti tradičně čekala spousta
překvapení, veselé i strašidelné pohádkové
postavičky, plnění různých úkolů, dárky i
příjemné občerstvení. Celkově příjemné a
tajemné atmosféře prospívá prostředí zámeckého
parku, tentokráte se k tomu přidalo i stylové
podzimní a chladné počasí.

Fotbal

Kromě všech organizátorů a aktivních účastníků
akce z řad členů a příznivců našeho spolku, je
nutné poděkovat i našim sponzorům, Obci
Žihobce, Infocentru Žihobce a členům
podmokelského Divadla z Pošumaví.

Dětský sportovní kroužek
TJ Žihobce také zaštiťuje sportovní kroužek pro
děti ve věku od 2 do 6 let, který každý týden ve
čtvrtek vede Lucka Jiříková. Sportovních aktivit se
pravidelně účastní 12 až 15 dětiček a dveře jsou
otevřeny i dalším malým zájemcům.

Fotbalu se v současné době v Žihobcích moc
nedaří. Po podzimní části je TJ Žihobce na
posledním místě. Začínáme opět v únoru a
věříme, že současný stav se nám podaří změnit.
zdroj: http://tj.zihobce.eu/
Veronika Kočí
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 Spolek Lamberská stezka 
Spolek Lamberská stezka uspořádal v sobotu 1.
prosince 2018 zájezd do předvánočního
Mnichova. Po prohlídce olympijského areálu
s televizní věží, světa BMW a historického
centra metropole v blízkosti řeky Isar za vedení
zkušené průvodkyně pí. Veroniky Kočí si 26
spokojených návštěvníků vychutnalo atmosféru
předvánočních trhů.

Spolek Lamberská stezka uspořádal v sobotu
15.12.2018 slavnostní odhalení obrazu
zakladatelů pohřební kaple rodu Lamberků
Karla Eugena a Friederike Sophie Lamberg
v prostorách
kaple
sv.
Erazima
v Nezamyslicích.
Akt odhalení obrazu zakladatelů byl součástí
slavnostní mše svaté, kterou sloužil duchovní
správce farnosti P. Petr Koutský. Akce se
zúčastnili členové spolku a široká veřejnost.
V průběhu akce byla rovněž odhalena socha sv.
Erazima, která nahradila zcizenou sochu
z devadesátých let. Toto řezbářské dílo a dar
regionálního řezbáře p. Karla Tittla z Velhartic
uvedl předseda spolku Jan Kavale, který byl
iniciátorem celé akce. V závěrečném slově
poděkoval přítomným členům rodiny p. Rudy ze
Žichovic za obnovu lamberské hrobky a p.
Josefu Hanzlíkovi za obnovu plotu kolem kaple.
Celá akce měla příslušnou publicitu a navázala
na předchozí akce spojené s historií regionu.
Karel Baumruk

 Žihobecké divadlo v závěru
roku 2018 

Na tradiční výlety se můžete těšit i v letošním
roce.
V sobotu 15.6.2019 se s námi můžete vydat do
Srbské Lužice, slovanské enklávy v Německu
na pomezí Čech a Polska. Navštívíme krásná a
přitom opomíjená místa nám blízká historií –
Žitavu (Zittau), Budyšín (Bautzen) a krásný hrad
na pískovcové skále Oybin.
Výlet plánujeme i v čase adventním, tentokrát
v sobotu 7.12.2019 do Würzburgu a
Rothenburgu.

Spolek Žihobecké divadlo J.K.Tyla – soubor
dospělých - uvedl v předvánočním čase, ve hře
roku 2018 autora Marca Camolettiho
Na
správné adresa, dvě představení:
-v sobotu 10. listopadu 2018 v 19,00 v kulturním
domě ve Velkých Hydčicích
-v pátek 23. listopadu 2018 ve 20,00 v hostinci
U Hošků ve Vrhavči.
Obě představení byla divácky hojně navštívena a
výkon členů souboru byl hodnocen velmi
kladně.
Dětský soubor Kajetánek vystoupil ve staronově
nazkoušené hře „Pohádka o narození Jezulátka“
ve dvou představeních:
-ve čtvrtek 29. listopadu 2018 v 16,00 v Muzeu
Šumavy v Sušici
-v neděli 2. prosince 2018 v 15,00 na scéně
divadla v Žihobcích.
Rovněž představení našich dětí byla divácky
atraktivní a měla dobrý divácký ohlas.
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Děkujeme všem našim divákům a příznivcům za
jejich zájem o práci spolku.
I v novém roce bychom Vás chtěli příjemně
pobavit nově připravovanou hrou.
Těšíme se na Vás.
Karel Baumruk

 Z naší

farnosti 

Římskokatolická farnost Žihobce uspořádala
v adventním čase 2018 2 koncerty.
Na prvním – v neděli 16.12.2018 o 3. adventní
neděli – pořádaném souběžně s bohoslužbou vystoupil Kostelní kytarový sbor Horažďovice
pod vedením pí. Magdy Šebkové.
Návštěvníkům koncertu byly představeny
chrámové skladby v podání houslí a kytar
doprovázené pěveckým výkonem členů souboru.
Koncert se přítomným velmi líbil.

 Muzeum

a Infocentrum 

Naše muzeum a infocentrum uzavřelo minulý
rok několika akcemi, například tradičním a opět
vydařeným
předvánočním
workshopem.
Především však byl dokončen projekt doplnění
stálé expozice zámeckého pokoje o kostýmy
kněžny Káči a Gustava Joachima. Právě figurína
v obleku Gustava Joachima byla dokončena
těsně před koncem roku a vy nyní můžete
obdivovat již kompletní sbírku. Za finanční
podpory Plzeňského kraje byla vytvořena
dobová kopie oděvu kněžny Kateřiny a knížete
Gustava a současně se ušilo několik dámských a
dívčích šatů, které si v našem muzeu můžete i
vyzkoušet. Všechny šaty perfektně ušila paní
Iveta Lysáčková 

V úterý 25.12.2018 vystoupili v prostorách
chrámu členové 2 souborů:
-žáci základní školy Žihobce pod vedením pí.
Jindřišky Houzarové s pásmem Živý Betlém a
-žáci sušických škol ze Žihobec, Sušice a okolí
vedeni pí. Martinou Svatkovou.
Více než hodinový koncert zanechal v početné
divácké obci nádherný zážitek a skvělý úvod
do již prožívaných vánočních svátků.
Děkujeme za úsilí a práci spojenou s produkcí
koncertu a těšíme se na vánoce 2019!
Petr Koutský

I pro tento rok pro vás máme připraveno spoustu
akcí, ať už tradičních či úplných novinek.
Z našich pravidelných akcí se můžete ještě těšit
na cestovatelskou besedu s Janou Dvorskou a
Milošem Kašparem o Bolívii a Peru ve čtvrtek
21.3.2019. Tím uzavřeme naše putování a
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budeme už se pomalu chystat na nadcházející
letní sezónu.
Co se týče výstavní činnosti, v současnosti si
vždy v pátek a v sobotu můžete v našem muzeu
prohlédnout tři aktuální výstavy:
Výstava Z jedné palety. Obrazy žáků malířky
Olgy Hrachové.
Výstava Poklady mapové sbírky, zapůjčené
z knihovny geografie UK v Praze.
Od února se můžete těšit na novou výstavu
batiky Jany Dvorské.
A malá ochutnávka na letošní rok.
Letos potěšíme určitě milovníky rychlých kol,
protože nás čeká výstava až 2000 autíček. Je
nám ctí, že v létě se k nám dostane výstava díla
Zdeňka Buriana, vystavovat bude také Růžena
Šromová, která tká krásné gobelíny.
Čekají nás akce tradiční, jako různé tvořivé dílny
či 2. ročník folkového festivalu, který se
uskuteční o pouťové neděli 11.8.2019.
O všech akcích vás vždy informujeme
s předstihem ať už na webových stránkách,
sociálních sítích či na místních vývěskách. Proto
je nezapomeňte sledovat 
Veronika Kočí

Významná

výročí 1989 - 2019

Celý loňský rok 2018 jsme si připomínali 100 let
výročí od vzniku našeho samostatného státu.
Toto významné výročí si po celé republice
připomínala velká města, ale i ty nejmenší obce.
V Žihobcích byla zasazena lípa svobody,
položeny věnce k pomníkům padlých vojáků a
výročí jsme si připomněli i besedou s historikem
PhDr. Janem Lhotákem ze sušického muzea.
Letos si opět připomínáme některá významná
výročí, zejména 30 let od Sametové revoluce.

Co o událostech tohoto roku zmiňuje žihobecká
kronika, a jaký byl tento rok právě v Žihobcích,
se můžete dočíst na následujících řádkách.
Úvodem:
Ve státech východní Evropy (Varšavské
smlouvy)
se
v podzimních
lidových
manifestacích začíná postupně rozkládat
socialistický systém. Po událostech 17. listopadu
v Praze dochází v Československu k Sametové
revoluci. Koncem roku vzniká v Žihobcích
občanské fórum.
Do Žihobec se v tomto roce přistěhovalo 8 a
odstěhovalo 5 lidí. Narodily se 3 děti, zemřeli 4
občané. Celkový počet obyvatel je 359.
Výstavba obce:
Rada MNV dne 7. dubna schválila navrženou
koncepci výstavby rodinných domků v obci,
nutnou k budoucí přípravě a technickému
zabezpečení nových stavebních parcel.
Od počátku roku se provádí demolice na parcele
č. 8 k přípravě staveniště pro Dům
s pečovatelskou službou s jehož výstavbou
počítají orgány NF a MNV v příštím volebním
programu. Po vykoupení parcely za 133 000 Kč
byla zatím zpracována studie za 89 000 Kčs a
provedena příprava staveniště nákladem 34 000
Kčs.
Příslušnými odbory ONV byl zpracován
nákladem 56 000 Kč generel kanalizace
s předpokladem výstavby sběrné čističky
odpadních vod.
Oprava východní zámecké věže byla ukončena
za 406 000 Kč, oprava střechy za 264 000 Kč.
Státní dotace jsou především z fondu údržby
památkových objektů. Nákladem 300 tisíc byly
upraveny půdní prostory zámku na rozšíření
kapacity školních učeben.
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Pokračuje budování tenisových kurtů. V tomto
roce vynaloženo 476 000 Kč.
Pro svoz domovního odpadu jsou zavedeny
popelnice, které si může každý za 200 Kč
zakoupit. Odvoz jedenkrát za týden (v létě za
dva týdny) bude zajišťovat MNV Žichovice za
poplatek stanovený k splatnosti vždy za rok.
Péčí Okresní (krajské) správy spojů se
dokončuje podzemní kabeláž telefonní sítě mezi
Sušicí a Prachaticemi. Národní výbor nabídl
budově
MNV
místnost
pro
zřízení
plnoautomatického spojovacího uzlu. Proto vede
trasa kabelu přes Žihobce, které tím získají
automatizované
telefonní
spojení
v celé
republice.
Kulturní poměry:
Ve škole je 114 žáků, 8. Třídu jich opouští 16.
Pedagogický sbor: J. Šroub, J. Weber, M.
Míčková, M. Polanková, J. Pěsničáková, J.
Krčmářová, J. Hofmanová, H. Eisenreichová, Z.
Šímová. Vedoucím školní družiny je J. Fecková.
Z jara nastupuje na zdejší faru po faráři Liškovi
páter Miloslav Vlk. Působí zde do konce léta,
kdy odchází na biskupskou diecézi v Č.
Budějovicích. Fara zůstává neobsazena.
Na závěr prázdnin uspořádali svazáci sportovní
odpoledne na koupališti s plavbou v neckách,
přejezdem lávky s trakařem, lovem kaprů apod.
V říjnu zahájila TJ Družstevník nácvik na
spartakiádu 1990.

Politický a veřejný život a Sametová revoluce:
17. listopadu se v Praze konala manifestace
studentů k uctění památky studenta Opletala
zavražděného fašisty.
Průvod, směřující
z Albertova do centra Prahy byl na Národní třídě
zastaven a hrubě napaden pořádkovými
jednotkami SNB. Tato událost dala podnět ke
vzniku laviny manifestací a protestních
shromáždění. Studenti v Praze vstoupili do
stávek, které získaly širokou podporu.
19. listopadu bylo v hledišti pražského
Činoherního klubu založeno Občanské fórum.
Vzniká jako mluvčí té části československé
veřejnosti, která je stále kritičtější k současnému
stranickému a státnímu vedení a byla hluboce
otřesena brutálním zákrokem bezpečnosti
studentské manifestaci.
29. listopadu provádí Federální shromáždění
základní ústavní změny, zejména ruší článek o
vedoucí úloze KSČ ve společnosti. Do té doby
odstoupilo stávající stranické vedení v čele
s Milošem Jakešem. Na podporu a k realizaci
těchto a dalších požadavků se 27.11. od 12.00 do
14.00 hodin uskutečnila generální stávka.
8. prosince vzniká z iniciativy K. Baumruka
Občanské fórum také v Žihobcích.
zdroj: Kronika obce Žihobce
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