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 Slovo

starosty 

Vážení občané,
se začínajícími „opravdu“ jarními dny nám všem
začínají starosti kam s ní. Ano s tou trávou ze zahrádek
a zahrad a nejen s trávou, ale i jarním odpadem ze
zahrádek. Tak, jak jsem zmiňoval v předešlém vydání,
připravila obec systém sběru BIO odpadu. Od 1.
dubna funguje „Komunitní kompostárna Žihobce“ a s
tím spojená činnost. Byly rozvezeny kompostéry a
popelnice dle žádostí, v jednotlivých částech jsou
rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které jsou
pravidelně (po naplnění) nejpozději ve 14 denních
cyklech vyváženy. Kromě toho lze BIO odpad odvážet
přímo na „kompostárnu“
Zde zatím nebyly stanoveny pevné provozní hodiny.
Potřeba je zatím monitorována a po té dojde ke
stanovení pevných časů. Prozatím je možno se
domluvit i individuálně na telefonech nebo na e-mail

Obce Žihobce. Již jen malou zmínku k třídění, a to
BIO popelnice umístěné v Žihobcích u hřbitova. Chtěl
bych opětovně požádat o třídění odpadu v těchto
popelnicích.
Dalším tématem, kterému se chci věnovat je obnova
části historické cestní sítě. Letošní jaro došlo k
vyřezání celé staré cesty na Bukovník, cesty k
Vráňovce, části cest starých Kadešice-Rozsedly a
Kadešice – Kotálovy dvory. Většina těchto cest bude
opětovně použita pro hospodářské účely, ale některé
budou využity pouze k nehospodářským účelům. V
obnově budeme pokračovat opět v podzimním a
zimním období.
Co má Obec naplánováno. V 2. polovině května začne
celková oprava a doplnění veřejného osvětlení v obci
Rozsedly. Do konce května bude vyklizena plocha v
Bílenicích-Podolí pod hrází rybníka. V Žihobcích
bude opravena střecha na poště s částečnou dotací
Plzeňského kraje. Dále bude do konce června
odstraněna havárie na kanalizační stoce u domu čp.
138 v Žihobcích. Je zahájena obnova technických
prostředků na údržbu majetku.
Poslední na co je třeba upozornit je vztah majitelů
lesních
pozemků.
Ministerstvo
zemědělství
předpokládá velké ohrožení všech smrkových porostů
v důsledku sucha a kůrovce kalamitě. S řešením
problému týkající se správy lesů Vám kromě státem
placeného správce pomůže i obecní správce, na
kterého se můžete obracet.
Jinak Vám přeji pěkné jarní období a ať se všechno
daří.
- Pavel Chalupka –
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Poděkování:
Obec Žihobce děkuje za pomoc při údržbě
obecního majetku Mysliveckému spolku Žihobce,
SDH Žihobce, SDH Bílenice., ing, Václavu
Hubačovi, panu Zdeňku Randákovi a firmě
Agropol.

 Ze

školy 

ŠKOLA
Letos si děti zimních radovánek příliš neužily. Pouze
několik dní jim bylo dopřáno v hodinách tělesné
výchovy a odpoledne se školní družinou jít bobovat do
parku. Na zimní vycházce ke krmelci nesly děti něco
na zub lesní zvěři.

A ještě než jsme se rozešli na jarní prázdniny, pořádně
jsme si užili na našem dětském karnevalu plném
úžasných a kouzelných masek. Po jarních
prázdninách, odpočinutí a plní sil, jsme se opět vrhli
do práce.

Měsíc leden znamenal pro školáky čas procvičování,
upevňování probraného učiva, psaní pololetních
prověrek a úspěšné zakončení 1. pololetí.
Pro předškoláky byl 15. leden slavnostní. Vždyť šli
poprvé k zápisu do školy. Předvedli nám básně,
zazpívali písníčky, poznávali barvy, někteří již poznali
některá z písmenek, kreslili, stříhali a zkoušeli psát
první cviky. Na památku si odnesli malý dárek
v podobě krokodýla s pastelkami a pamětní list. Do
prvního ročníku 1. září 2016 nastoupí devět prvňáčků.
Žáci 3. a 4. ročníku se v rámci výuky prvouky setkali
s panem Dandou nad obecní kronikou. Ještě před
rozdáním pololetního vysvědčení, jsme se všichni žáci
i děti z mateřské školy, zúčastnili koncertu Středověké
nástroje. Děti se zde seznámily s netradičními a už
téměř zapomenutými hudebními nástroji.
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Z

divadla 

ŽIHOBECKÉ DIVADLO NA JAŘE 2016
Jarní sezóna na naší scéně byla zahájena představením
hry Františka Strnada Spartakyjáda v pátek 19.
března, kterou uvedl divadelní soubor z Bolešin, kam
jsme zajížděli na podzim 2015.
V průběhu jara proběhly další tři produkce:
- dětský soubor Kajetánek zahrál pro lokální televizi
Film Pro dne 6. března odpoledne hru Tři zlaté vlasy
děda Vševěda,
- Česká televize v pořadu Folklorika v režii Renaty
Šáchové natáčela ve dnech 8.–10. března pořad o
ochotnických divadlech, kde byly vybrány vesnické
soubory Kraselov, Dobrš, Žihobce, Strašín a Hory
Matky Boží a byly prezentovány ve vysílání pořadu
v sobotu 2. dubna 2016 dopoledne,
- divadelní soubor dospělých uvedl v sobotu 2. dubna
ve 20,00 v kulturním domě ve Čkyni hru Muž sedmi
sester.
Po trpělivém nácviku nové hry si Vás dovolujeme
pozvat na:
- sobotu 16. a 23. dubna 2016 ve 20:00 na premiéru
hry Podhorský penzion.
Dále na naší scéně vystoupí:
- v pátek 13. května 2016 v 20:00 ve hře Veselé
paničky
windsorské
v provedení
sušického
ochotnického divadla Sušdivoch.
Soubor dospělých Vás zve na jaře 2016:
- v pátek 6. května ve 20:00 do kulturního domu
v Hartmanicích Muž sedmi sester,
- v pátek 20. května ve 20:00 na nádvoří hradu Rabí
Podhorský penzion,
- v neděli 5. června v 15:00 do Lesního divadla
Nýrsko Muž sedmi sester,
- v pátek 17. června v 19:00 do sálu kina v Sušici
Podhorský penzion.
Na všechna naše vystoupení jste srdečně zváni, těšíme
se na Vaši návštěvu, protože nejlépe se hraje před
plným domem.
-kb-

 Ze

Přesto mnozí z nás ani v tomto období nezaháleli.
Naši rekreační florbalisté se pravidelně scházeli
v tělocvičně, stejně tak i mladí členové dětského
sportovního kroužku při našem spolku. Fotbalisté
absolvovali zimní přípravu na jarní sezónu a výbor
našeho spolku připravoval plán akcí na nejbližší
měsíce, rozpočet a plán investic na letošní rok a
zároveň se zabýval přípravou výroční členské schůze.
Dne 31. 1. 2016 se ve sportovní hale v Klatovech
konal již 11. ročník halového turnaje hráčů nad 45
let Sokola Mochtín, kde jsme měli tradičně i naše
zastoupení. TJ Žihobce zde reprezentoval tým ve
složení: Luboš Peleška, Karel Harant, Jan Vošalík,
Václav Kotrba, Václav Šíma, Václav Staněk a Jan
Dlouhý. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů a naši
borci v něm vybojovali pěkné 4. místo. Úspěch byl i
to, že nejlepším střelcem turnaje se stal náš hráč
Václav Staněk.
Členská schůze našeho spolku se konala 5. 3. 2016.
Na schůzi byly přijaty nové upravené stanovy spolku,
schváleno přijetí 26 nových členů a také schváleno
ukončení členství 13 členů (1 pro neplacení členských
příspěvků, 12 na vlastní žádost). Členská základna
byla seznámena s aktivitami a jejími výsledky ve
sportovní, tělovýchovné a kulturně-společenské
činnosti spolku, vč. hospodaření a výsledků vlastní
ekonomické činnosti.
Plánované akce TJ Žihobce, spolek v roce 2016
(do 31. 8.):
Datum

Den

Čas

05.03.

so

18:00

26.03.

so

02.04.

so

02.04.

so

17.04.

ne

23.04.

so

01.05.

ne

sportu 

TJ Žihobce, spolek
Aktivity a činnost našeho spolku v prvních měsících
tohoto roku odpovídaly tomu, že se jednalo především
o zimní měsíce a počátek jara, kdy nejen příroda, ale i
my všichni, více odpočíváme a připravujeme se na
aktivity v dalším průběhu roku.

Akce

VALNÁ
HROMADA TJ
Žihobce, spolek
TJ Žihobce –
FK Svéradice B
15:00 mistrovské utkání
III. třídy OFS
Klatovy
OTUŽILECKÉ
14:00 PLAVÁNÍ –
8. ročník
TJ Žihobce – FJ
SRK Železná
Ruda, o.s.
16:30
Mistrovské utkání
III. třídy OFS
Klatovy
SG Žihobce –
SG Dlouhá Ves
14:00
přátelské fotbalové
utkání
TJ Žihobce - TJ
Sokol Plánice
17:00 Mistrovské utkání
III. třídy OFS
Klatovy
14:00 SG Žihobce –

Místo
hospůdka
Na hřišti,
Žihobce
areál TJ
Žihobce

koupaliště
Žihobce

areál TJ
Žihobce

areál TJ
Žihobce

areál TJ
Žihobce
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SG Nezamyslice

07.05.

so

8:00

07.05.

so

17:00

přátelské fotbalové
utkání
JARNÍ BRIGÁDA
čištění koupaliště,
úklid areálu
TJ Žihobce –
TJ Tatran Velké
Hydčice
Mistrovské utkání III.
třídy OFS Klatovy

08.05.

ne

8:00

21.05.

so

17:00

28.05.

so

14:00

04.06.

so

17:00

05.06.

ne

15:00

18.06.

so

17:00

06.08.

so

9:00

06.08.

so

20:00

07.08.

ne

14:00

TURNAJ V MALÉ
KOPANÉ –
37. ročník
TJ Žihobce – FK
Dukla Janovice B

areál TJ
Žihobce
areál TJ
Žihobce
areál TJ
Žihobce
areál TJ
Žihobce
areál TJ

Mistrovské utkání III. Žihobce
třídy OFS Klatovy

DĚTSKÝ DEN
TJ Žihobce –
TJ Bezděkov

areál TJ
Žihobce
areál TJ

Mistrovské utkání III. Žihobce
třídy OFS Klatovy

SG Žihobce –
SG Žichovice
Přátelské fotbalové
utkání
TJ Žihobce – TJ
Sokol Mochtín B
Mistrovské utkání
III. třídy OFS
Klatovy
POUŤOVÝ
TENISOVÝ
TURNAJ
POUŤOVÁ
TANEČNÍ
ZÁBAVA
POUŤOVÝ
FOTBAL

areál TJ
Žihobce

areál TJ
Žihobce

kurty TJ
Žihobce
zámecký
park,
Žihobce
areál TJ
Žihobce

V sobotu 2. 4. 2016 se na koupališti v areálu naší TJ
uskutečnila tradiční akce – OTUŽILECKÉ
PLAVÁNÍ, která každoročně zahajuje sezónu
v našem areálu. Jednalo se již o 8. ročník této akce,
která původně začínala jako recesistická akce několika
místních nadšenců, avšak postupem let se stala
známou a oblíbenou nejen v nejbližším regionu
Žihobecka, ale můžeme směle konstatovat, že i
v rámci celého Plzeňského kraje. Zásluhu na tom má
především tým organizátorů v čele s Martinou
Svatkovou, ale i krásné prostředí našeho areálu a
štědrá podpora našich sponzorů.
Letošní akce se zúčastnilo celkem 39 odvážlivců,
kteří vstoupili do chladné vody koupaliště.
Nejmladšímu účastníkovi bylo 2 (!) roky, nejstaršímu
63 let. Teplota vody se pohybovala kolem 9°C a
teplota vzduchu se dostala až na hranici 13°C.
Vydařená akce byla orámovaná tradičně bohatou
diváckou kulisou, perfektní organizací, pohodovou

atmosférou mezi závodníky i diváky a v neposlední
řadě i příjemným jarním počasím.
Z nejbližších akcí, které plánujeme do zahájení letní
sezóny v našem areálu, bychom chtěli pozvat všechny
naše členy, příznivce a ostatní zájemce zejména na
následující akce:
Sobota 7. 5. 2016 od 08:00 hodin – Jarní brigáda při
úklidu areálu a jeho příprava na sezónu
Neděle 8. 5. 2016 od 08:00 hodin – 37. ročník turnaje
v malé kopané
Sobota 28. 5. 2016 od 14:00 hodin – Dětský den
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Fotbal
Naši fotbalisté zahájili přípravu na jarní sezónu
v březnu, kdy absolvovali několik tréninků
v domácích
podmínkách,
včetně
třídenního
soustředění v Soběšicích a sehráli 3 přípravná utkání.
V kádru týmu došlo před zahájením sezóny
k drobným změnám, kdy odešel jeden hráč na
hostování, avšak tři noví hráči tým posílili.
Dále bylo zkvalitněno zázemí fotbalového týmu, kdy
tým byl vybaven novými dresy v klubových barvách,

vč. tašky, novými rozlišovacími dresy na trénink a
bylo rovněž doplněno zdravotnické vybavení o novou
zdravotní brašnu s profesionální výbavou. Vše bylo
pořízeno z dotace přidělené Nadací ČEZ. V souladu
s projektem „Fotbalové (R)evoluce“ byl pořízen
rovněž nový přenosný počítač pro zpracování zápisů
z utkání a nutné elektronické komunikace s FAČR.
Pro zajímavost a milovníky statistiky přikládáme
zajímavý historický pohled, jak se dařilo našim
fotbalistům v letech 1990-2016 v mistrovských
soutěžích:Výchozí postavení našeho týmu před
zahájením jarní sezóny bylo velmi dobré, kdy jsme se
nacházeli na 3. místě tabulky, těsně pod postupovými
příčkami. Raritou našeho týmu je fakt, že jsme
z odehraných 16 kol soutěže prohráli v řádné hrací
době pouze 2 utkání, ale zároveň 8 utkání skončilo
remízou. V penaltových rozstřelech jsme však v 7
případech prohráli a pouze v 1 utkání jsme dokázali na
penalty zvítězit. Naše bilance a postavení v tabulce by
byly ještě lepší, kdybychom alespoň část těchto
remízových utkání dotáhli do vítězného konce.

III. Tř.

02.04.2016
09.04.2016

TJ Žihobce – FK
Svéradice B
TJ Žihobce – FJ SRK
Železná Ruda o.s.
TJ Sokol Zavlekov –
TJ Žihobce

14.
kolo
15.
kolo
16.
kolo

1.

TJ START
Dešenice

FK
2. Budětice
2012

OP

20…

20…

III. tř.
III. tř.
20…

20…

20…

20…

20…

I
20… I

I
20…OO
20… I

OP
OP

III. Tř.OPIII. Tř.

III. Tř.

4.

TJ
Žihobce

16

6

8

2

29 : 22 27 1 7

5.

TJ Sokol
Mochtín B

16

8

2

6

37 : 31 27 1 1

FJ SRK
6. Železná
Ruda o.s.

16

7

3

6

43 : 39 26 2 1

7.

TJ Sokol
Zavlekov

16

7

3

6

44 : 35 25 1 2

b P+ P-

8.

TJ
Bezděkov

16

7

3

6

26 : 31 25 1 2

1:1 (1:1)
PK 4:5
4:3 (3:1)
4:0 (2:0)

Tabulka III. Třídy OFS Klatovy po 16. kole
z

v

r

p

16

13

0

3

59 : 27 39 0 0

9.

TJ ARBO
Velhartice

16

7

2

7

29 : 28 24 1 1

16

10

3

3

42 : 17 36 3 0

10.

FK Dukla
Janovice B

16

5

3

8

26 : 42 20 2 1

FK
11. Svéradice
B

16

4

4

8

34 : 34 19 3 1

TJ Sokol
3.
16
Chudenice

9

3

4

skore

20…

20…

IV. Tř.

Dosud odehraná utkání jarní sezóny:
26.03.2016

20…

IV. tř.
IV. tř.

20…

20…

20…

20…

19…

19…

19…

19…

III. tř.
III. tř.
19…

19…

19…

19…

19…

TJ ŽIHOBCE - UMÍSTĚNÍ V SOUTĚŽÍCH
9.
11.
KLATOVY
1990 - 2016
(podzim)
13.
14.
9.
TJOFS
ŽIHOBCE
UMÍSTĚNÍ
V
SOUTĚŽÍCH
2. 2. 11.
2. 2. 2.
3.
4.
13.
5. KLATOVY
5.
14.
OFS
1990
2016
(podzim)
2. 2.
8. 5. 2. 2. 2. 7. 9.
8. 7. 9. 3.
4. 9.
5.
10.
11.
7. 9.
8.
8. 7. 9.
9.11.
10.
1.
3. 2. 3. 2. 1.
3. 2. 3. 2.

19…

5

34 : 24 31 1 2
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TJ Tatran
12. Velké
Hydčice
13.

TJ Sokol
Plánice

14. FC Švihov

16

4

4

8

22 : 39 19 3 1

16

2

3

11

18 : 36 10 1 2

16

2

1

13

22 : 60

8 1 0

Rozpis zápasů pro zbytek jarní sezóny:
SO 16.04.

17.
TJ ARBO
17:00
kolo
Velhartice

- TJ Žihobce

SO 23.04.

18.
17:00 TJ Žihobce
kolo

-

SO 30.04.

19.
TJ START
17:00
kolo
Dešenice

- TJ Žihobce

SO 07.05.

20.
17:00 TJ Žihobce
kolo

TJ Tatran
- Velké
Hydčice

SO 14.05.

21.
17:00 FC Švihov
kolo

- TJ Žihobce

SO 21.05.

22.
17:00 TJ Žihobce
kolo

-

SO 28.05.

23.
TJ Sokol
17:00
kolo
Chudenice

- TJ Žihobce

SO 04.06.

24.
17:00 TJ Žihobce
kolo

- TJ Bezděkov

SO 11.06.

25.
FK Budětice
16:00
kolo
2012

- TJ Žihobce

SO 18.06.

26.
17:00 TJ Žihobce
kolo

-

Dne 6.2.2016 to byl tradiční Masopustní průvod, který
má v naší obci více jak třicetiletou tradici. Sešlo se
pěkných 33 masek. Za doprovodu harmonikáře
Luboše Pelešky prošel průvod celou vesnicí.
Nechybělo ani hojné občerstvení v domech občanů, za
které zúčastnění děkují a dík patří i těm, kteří přispěli
finanční částkou. Vybrané prostředky budou použity
na různé akce, které v Bílenicích hodláme uskutečnit
(MDŽ, Májka, Sportovní odpoledne pro děti, atd.).

TJ Sokol
Plánice

FK DUKLA
Janovice B

TJ Sokol
Mochtín B

Další společenskou akcí byl dne 27.2.2016 Dětský
maškarní karneval, který se konal v místnosti
obecního domu v Bílenicích. Obnovení této dřívější
tradice se vydařilo. Sešlo se přibližně 24 dětí, které
měly připravené hezké masky. Na děti čekalo
pohoštění, disco a tombola, která měla u dětí velký
úspěch. Poděkování patří těm, kteří pro děti věnovali
pohoštění, tombolu a pomohli s přípravou akce.

Nedílnou součástí fotbalového dění v naší obci je i
aktivita bývalých hráčů TJ Žihobce, kteří obnovili
tradici staré gardy. Přátelská fotbalová utkání SG
slouží nejen pro společné setkávání bývalých hráčů,
ale pomáhají obohacovat i sportovní a společenský
život v naší obci. Aktivity SG Žihobce mají plnou
podporu našeho spolku.
Plán utkání SG Žihobce v 1. pololetí 2016
Datum Den
Čas Soupeř
17.04. neděle 14:00 SG Dlouhá Ves
01.05. neděle 14:00 SG Nezamyslice
05.06. neděle 15:00 SG Žichovice

Místo zápasu
Žihobce
Žihobce
Žihobce

Podrobné a aktuální informace o činnosti TJ Žihobce
naleznete
na
našich
webových
stránkách
http://tj.zihobce.eu, případně ve vývěsních skříňkách
na návsi a v areálu.
- Jiří Maco -

 Z Bílenic



Ráda bych čtenáře Žihobeckých listů seznámila
s akcemi, které se v prvním čtvrtletí roku 2016
ustkutečnily v Bílenicích.

Ženy SDH Bílenice uspořádaly dne 5. 3. 2016 pro
ženy oslavu MDŽ. Tato oslava se konala také
v obecním domě Bílenice. Na tuto akci přišlo 25 žen.
Za zmínku stojí, že „vstupenkou“ na akci bylo foto
z mládí a svatební foto. Právě nad těmito fotografiemi
se rozvinula veselá debata při kávě a pohoštění.
Nechyběla ani hudba a hlavně dobrá nálada.
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- za SDH Bílenice Michala Hodánková -

 Z Rozsedel



Soutěže – muži SDH Rozsedly
V roce 2015 jsme se zúčastnili 7 závodů. Není to
mnoho, ale jsem moc rád, že i po dvanácti letech
našeho závodění se stále sejdeme, potrénujeme a
vyrazíme na závody.
Sezóna začíná okrskem, který se konal v Rozsedlích
na koupališti. Po štafetách jsme byli na 2. místě. Útok
jsme vyhráli s Lenkou Tremlů na koši a posunuli se na
1. místo a postoupili do vyřazovacího kola
v Čejkovech. Zde je krásný areál a mi vzpomínali, jak
jsme se sem poprvé probojovali v roce 2003. To nás
nikdo neznal a umístili jsme se na 17. místě. V roce
letošním jsme běželi s klukama z Nezdic, kteří s námi
závodí mnoho let. Dobře jim to běhá a štafeta se jim
povedla. Útok jsme zvládli s časem 28 s., vyřázovák
vyhráli a postoupili na okres. Okres se konal také
v Čejkovech. Kamarádi z Nezdic zaběhli pěkný čas a
my byli po štafetách na 3. místě. Čekal nás útok, který
na trénincích běháme za 25 vteřin, ale přišlo rozpojení
hadice, zranění a útok jsme dokončili s časem 42 s. a
to nestačilo na žádné pěkné umístění.
Další závod byl v Petrovicích, kde jsme již
vyhráli 7x a získali putovní pohár. Tentokrát jsme
běželi v rozházené sestavě a dostali trestné body, ale i
tak jsme skončili na místě druhém.
Již od roku 2005 běháme Pošumavskou ligu,
na kterou jezdí ti nejlepší závodníci z okresu. Když
jsme začali na ligu jezdit, byli ty nejlepší útoky kolem
půl minuty. Je neuvěřitelné, kam se dostaly útoky
v dnešní době a není to jen výkonem stříkaček, ale i
tréninkem a výkonem závodníků. V dnešní době je
voda na terčích okolo 18. vteřin. Letos jsme navštívili
ligu jen 3x. Důvodem bylo a je nedostatek lidí. To
bylo znát hned na prvním závodě v Lubech. Nikdo
nechtěl běžet rozdělovač, který je při takových časech

opravdu náročný a zbyl na mě. Bohužel jsem byl
pomalejší než voda a nezůstalo na mě nic suché.
Umístili jsme se na 11. místě. Další závod byl na
domácí půdě a pořádáme ho již 11. rok za sebou. Již
tradičně patří mezi ty nejlepší a závodníci se k nám
rádi vracejí. Vše bylo velmi dobře připravené a počasí
přálo. Lidé se koupali a prožili jsme krásný den a
spousty závodních zážitků. Pro naše družstvo letos již
prokletý rozdělovač opět nevyšel a bylo po nadějích
ukázat útok, který nám jde snad jen na tréninku. I
přesto jsme si užívali spolu s kamarády a známými
velmi povedenou akci. Poslední závod byl v Malé
Vísce. Zde jsme již byli ve staré sestavě a povedl se
nám asi nejlepší útok s časem 26,66 s. Tento závod
nám zlepšil náladu a připomenul, že pokud budou lidi
a chuť, stále je možné se umisťovat na předních
místech i na závodech vysoké úrovně, kdy se první tři
místa pohybují okolo 25 s. Celkem má liga 12 závodů
a v celkové tabulce jsme se umístili na 13. místě. Není
to žádný úspěch, ale poslední závod ukázal, že když
bude stálá sestava, je možné se navrátit mezi nejlepší.
Samozřejmě je třeba k úspěchu i technika, která musí
fungovat bez chybičky a to je u závodních strojů
náročné. Naše závodní stříkačka prošla asi před dvěma
lety generální opravou motoru a nyní dostává nejvyšší
servis jaký je možný. Do dalších let je třeba sehnat
finance na nové čerpadlo a nástřikové terče, i když je
velký problém získat peníze na tento příliš
nepropagovaný sport. I tak věříme, že tento sport
udržíme v naši vesničce na vysoké úrovni a budeme
se těšit na další společné chvíle, které spolu strávíme.
Velký dík patří všem, kteří se starají o techniku,
koupaliště, o zachování našeho klubu a kulturního
dění v naší vesnici.
-za SDH Rozsedly Jaroslav Jiřík-
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Soutěže 2015 – hasičky Rozsedly
Sezónu 2015 jsme již tradičně zahájily okrskem, který
se konal 16. května na domácí půdě. Místní hasičky i
hasiči zde získali 1. místo. Dobré umístění jsme jely
obhájit na vyřazovák do Malého Boru 6. 6. Zde jsme
skončily třetí. Okres se konal 20. června v Čejkovech,
kde se nám dařilo a získaly jsme 1. místo. Sice ve 2.
věkové kategorii, ale požární útok jsme měly 2.
nejlepší i s kategorií první. Velké díky patří hasičkám
z Dražovic a ze Žihobec, které nám již několik let
pomáhají se sestavou.
Další soutěž byla 4. července v Petrovicích, kam jsme
jely obhájit pohár již potřetí a povedlo se. Skončily
jsme první a byl to i první běh Míši Prokopů a můj
první běh dopředu, takže velká spokojenost.
Z pošumavké ligy jsme jely jen 2 soutěže. První byla
1. srpna v Rozsedlích. Šlo o velmi povedenou akci.
Klaplo snad úplně všechno co jsme chtěli a je za tím
velký kus práce v přípravě a v celé organizaci. Zde
jsme skončily druhé s časem 35,10 s. a to bylo parádní
umístění na to, že jsme ve čtvrtek před soutěží dávaly
dohromady sestavu. Všem patří velké díky za pomoc
u stavění a sklízení stanů, za čepování, klobásování,
rozhodcování, zapisování a focení. Večer jsme
poseděli u kytary a harmoniky.
Druhou soutěží byla PHL v Malé vísce 12. září. Byla
to naše poslední soutěž a skončily jsme šesté –
předposlední, jelikož jsem se nějak nemohla trefit do
terče . V celkové tabulce jsme na 8. místě a doufám,
že to zase příští rok dáme do kupy a ty naše časy
trochu zlepšíme a že se zase hezky sejdem a zaběháme
si. Těším se opět na nějakou tu sobotu strávenou v
hasičském úboru a se skvělými lidmi. Vzhůru do další
sezóny!!!!

a SDH Rozsedly Martina Štampachová-

Masopust Rozsedly a Kadešice
První sobotu v únoru se již tradičně konal masopustní
průvod přes Kadešice a Rozsedly. Za doprovodu
harmoniky jsme obešli postupně všechna stavení. Sice
nevěsta žádného ženicha nenašla, ale vše jsme zvládli
bez jakékoliv ztráty. Jsme moc rádi, že se lidé dokážou
sejít a pobavit se. Moc děkujeme všem za občerstvení
a za spoluúčast na této krásné, i když trošku náročné
tradici.

Velikonoce v Rozsedlích
Poslední víkend v březnu jsme přivítali v naší obci
jaro a Velikonoce. Začali jsme ve čtvrtek průvodem
dětí s řehtačkami, které obešly celou vesnici a
pokračovalo se i v pátek a v sobotu ráno. Odpoledne
se v místním klubu pletly pomlázky a tvořily
velikonoční dekorace. Klubovna byla plná dětí a
dospělých, za což jsme moc rádi. Poté jsme se
přemístili na koupaliště, kde se rozdělal oheň a
opékaly se vuřty. Moc děkujeme Lucii Jiříkové za
inspiraci a nápady, které přináší. Místní lidé se díky
tomu sejdou a to je v dnešní uspěchané době moc
cenné.
-SDH Rozsedly-
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 SDH

Žihobce 

Hoříííí!!!! – 4,45 hod., sobota, 8. dubna 2016. Požární
siréna a výjezd techniky ke šlehajícím plamenům na
zahradě hospody U Kotálů. Na místo dorazila i
profesionální hasičská jednotka ze Sušice. Nevhodně
zvolené ohniště nedaleko hospodářské budovy bylo
poměrně rychle zlikvidováno. Možná „planý“
poplach, ale také důkaz o souhře a připravenosti.
Ale od začátku.
V lednu 2016 se žihobečtí hasiči a hosté sešli
v přednáškovém sále informačního centra na své
výroční valné hromadě. Všichni tak slyšeli z úst
starosty sboru a dalších členů výboru zhodnocení
činnosti za loňský rok a plány na rok letošní. Na naši
výroční valnou hromadu zavítali i zástupci hasičů
z Jihočeského kraje – z Vacova, s nimiž se setkáváme
na soutěžích Šumavské ligy. Po ukončení schůze bylo
v sále připraveno občerstvení, kdo chtěl, mohl se pak
ještě přemístit do hasičárny k posezení. Děkujeme za
poskytnutí prostor informačního centra.
Masopust připadl na 6. února. Od osmé ráno se
v hasičské klubovně připravovala snídaně (párky
s hořčicí i kečupem, gulášek se vařil až k večeři),
v půl deváté se ze Sušice dovezli muzikanti (stálí naši
mladí hudební parťáci ) a také se začali pomalu
shromažďovat účastníci (masky všeho druhu).
Veselý masopustní průvod za slunného počasí
pozdravil – možná i uzdravil, neboť největší
zastoupení asi mělo lékařské oddělení – všechny ty,
kteří se chtěli pobavit.
V sobotu o týden později se členové SDH zúčastnili
obecní brigády na prořez „staré“ cesty k Bukovníku.
Tentýž den se pak ještě uskutečnilo zahájení hasičské
sezóny mladých hasičů, a to společným posezením,
promítáním videí a fotografií z tábora a samozřejmě s
hranolkami v Dražovicích na hřišti.

Hned následující únorovou neděli (21. 2.) další akce.
Tentokrát ve spolupráci s p. Romanem Šroubem
vyrazili malí hasiči, několik rodičů a vedoucích na
Srní. Byla domluvena návštěva jelení obory.
V chladném počasí jsme dorazili do dřevěného srubu,
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abychom mohli sledovat jeleny, laně z bezprostřední
blízkosti. Nebylo to pouhé pozorování, dozvěděli
jsme se i zajímavé informace. Ještě jsme nebyli tak
zmrzlí, tato neděle byla opravdu mrazivá a se sněhem,
abychom se nepřesunuli do nově otevřeného
vlkodária. Tam nás nejdříve v teple přivítal správce
objektu a povyprávěl o vlcích na Šumavě. Již za
drobného deště jsme se vypravili hledat vlčí rodinu.
Měli jsme štěstí – celá rodina se nám přišla představit.
A tak jsme zhlédli rodiče a 4 vlčata (jedna holka a tři
kluci). Opravdu pěkný zážitek, i když jsme se
z výletu vrátili trochu mokří a více špinaví. Romane,
moc děkujeme!

motorových pil. Cyklus odborných školení se koná na
HZS v Sušici. V dubnu bude kurz zakončen
zkouškami. V tomto měsíci (12. 3.) ještě proběhl
zimní sraz mladých hasičů, tentokrát ve sportovní
hale v Nýrsku. Do hasičských i sportovních
soutěžních úkolů se houževnatě zapojila dvě družstva
našich Lvíčat. Tato aktivita je organizována OSH
Klatovy jako doplnění hry Plamen. Každoročně se jí
účastníme.
A ještě na závěr.
Kroužek Lvíčat se schází pravidelně, připravuje se na
soutěžní sezónu. Za slunečného počasí už i venku,
nejen v tělocvičně. Rádi jsme mezi sebou přivítali
další nové členy. V květnu je čeká první ostrý start –
závěrečné kolo hry Plamen.
Dorostenky začaly svou sportovní přípravu
v tělocvičně, za hezkého počasí také již venku
v parku. Při posledním tréninku jim odborně
pomáhala členka atletického oddílu ze Sušice.
Zima skončila, další hasičská sezóna začala.
Slunečné jaro přeje SDH Žihobce!
PS: 30. dubna u stavění májky!

 SPOLEK LAMBERSKÁ STEZKA
V ROCE 2016 

Ani v březnu se nezahálelo. Členové SDH podle
plánu připravovali techniku, konali kondiční jízdy a
začali se zúčastňovat odborného kurzu pro používání

Spolek Lamberská stezka působí na území obcí
bývalého lamberského panství od r. 2010 s cílem
aktivní kulturní činnosti, bádání a objevování nových
poznatků z historie rodu Lamberků, obnově a
zatraktivnění jednotlivých částí obcí Lamberské
stezky na území pošumavských sídel Žichovice,
Nezamyslice, Žihobce, Strašín, Pohorsko a Nezdice,
stávajících památek a historických pamětihodností s
cílem rozvoje návštěvnosti oblasti a turismu a za
čelem záchrany tradic v oblasti Pošumaví.
Spolek má 7 členů, z toho je 5 právnických osob –
obce Žichovice, Žihobce, Strašín, Nezamyslice a
Nezdice.
Pro rok 2016 je uvažováno s činností:
V oblasti publikační: Vzhledem k doprodeji publikace
Kněžna Káča z r. 2015 je připravována publikace
z historie Ze vzpomínek na Sušicko z dob Černé Káči
v návaznosti na dílo Josefa Hozmana s plánem vydání
v říjnu 2016.
V oblasti pořádání zájezdů:
- 18. června 2016 autobusový zájezd do Solné komory
lanovkou
na
jeden
z vrcholů
Dachsteinu.
Krippenstein, návštěva letoviska Hallstatt s možností
prohlídky solného dolu. Salzbergwerk, návštěva
císařských lázní Bad Ischl.
- 3.prosince 2016 – adventní Norimberk – prohlídka
historického centra, adventních trhů a programů.
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Oba zájezdy s dopravní firmou Vichrtour pod
vedením zkušené mezinárodní průvodkyně Veroniky
Kočí.
V oblasti oprav a obnovy historických památek:
- obnovu památníků – křížku v Soběšickém háji u
Parýzku členu rodu Lamberků Emilu Antonu
Lamberkovi, nar. 1716, zemř. 1736.
Členové spolku zvou širokou veřejnost k zapojení do
akcí spolku, pojeďte s námi na zájezdy, zúčastňujte se
námi pořádaných akcí, celá naše činnost je určena pro
širokou veřejnost a zejména pro obyvatele členských
obcí.
-kb-

 Zveme

Vás na akce 

SDH ŽIHOBCE
30. 4. 2016: Stavění májky

Květen/červen 2016 – Hasičský cross
TJ ŽIHOBCE
07.05.2016: od 8:00 Jarní brigáda - čištění
koupaliště, úklid areálu TJ Žihobce
07.05. 2016: od 17:00 Mistrovské fotbalové utkání
III. třídy (TJ Žihobce - TJ Tatran Velké Hydčice
Areál TJ Žihobce
08.05. 2016 od 08:00 Turnaj v malé kopané - 37.
ročník Areál TJ Žihobce

21. 5. 2016: od 17:00 Mistrovské fotbalové utkání
III. Třídy
(TJ Žihobce od 17:00- FK Dukla Janovice B) Areál
TJ Žihobce od 17h
28.05.2016 od 13:00 Dětský den Areál TJ Žihobce
04.06.2016 od 17:00 Mistrovské fotbalové utkání
III. Třídy (TJ Žihobce - TJ Bezděkov)
Areál TJ Žihobce
18.06.2016 od 17h Mistrovské fotbalové utkání
III. Třídy TJ Žihobce - TJ Sokol Mochtín B

DIVADLO
13.05.2016 od 20:00 Veselé paničky Windsorské
(SUŠDIVOCH) Divadlo Žihobce
12.06.2016 od 14h Jak to bylo s vodníkem (Premiéra
divadla Kajetánek)
MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŽIHOBCE
 ZVE NA VÝSTAVY
07. 04. – 30. 06. 2016: Výstava kamenů Ladislava

a Petra Lhotových
07. 04. – 30. 06. 2016: Výstava obrazů Šumavy
výtvarníka Milana Čiháka
20. 1. – 30. 5. 2016: Výstava umělecké tvorby Jiřího
Hudce

(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.

KVĚTEN
Martan František
Vošalíková Jana
Krčmář František
Janoutová Marie
Želízková Jana

Žihobce
Žihobce
Bílenice
Kadešice
Rozsedly

DUBEN
Chmelenský Vlastislav Kadešice
Niebauerová Marie
Rozsedly
Fuks Jan
Kadešice

ČERVEN
Rožánek Miloslav
Mach Karel
Řezanková Marie
Šimáčková Božena

Žihobce
Žihobce
Žihobce
Bílenice
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