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 Informace

z obce 

Vážení občané,
zdravím vás v podzimním čase, roku 2020.
Tento rok je poněkud jiný. Svět, a naší krásnou
zem, zasáhla epidemie koronaviru. Každou
epidemii lidstvo překonalo a překoná i tuto.
Člověk je stvořen, aby žil, bojoval za svoje žití.
Proto žijme, nepodléhejme pesimistickým
zprávám, ale zároveň Vás žádám (ať se nám to
líbí nebo ne) dodržujme v této zvláštní době
pravidla, která nařídil stát ve všech sférách
veřejného života. Za to Vám děkuji.

Co je nového.
Od 1. listopadu byly spuštěny nové webové
stránky obce. Tak jak je to v těchto situacích
běžné, i u nás došlo k přeházení některých
dokumentů, ale postupně dochází k doseřazení,
tak nás za některé nepřesnosti zatím omluvte.
Ale proč o tomto informuji. Nové stánky již teď
umožňují pro majitele modernějších telefonů
automatický přístup k nově vloženým zprávám –
vše je popsáno v sekci pro občana. Stránky
budou postupně doplňovány o nové kategorie
jako např. Územní plán, místní knihovny atd. V
průběhu prvního čtvrtletí bude možno zasílat
zprávy i přes SMS modul, pokud o to občan
požádá.
V prvním listopadovém týdnu se začíná
napouštět vodovod Kadešice, a pokud vše
dopadne dobře, od poloviny listopadu budou
připojovány jednotlivé nemovitosti. Budou
osazeny vodoměry a zároveň sepsány smlouvy o
dodávkách pitné vody.
Od začátku listopadu začala oprava části místní
komunikace v části Šimanov. Tyto práce by měly
proběhnout za provozu, pouze při finálním
položení asfaltového koberce bude komunikace
na několik hodin uzavřena.
Starostové všech obcí z okolí Sušice jednali se
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starostou města a jednatelem nemocnice o
situaci v nemocnici a vizi dalšího fungování
nemocnice. Od obou představitelů bylo jasně
konstatováno, že je úkolem udržet v chodu celou
nemocnici. Od vedení města bylo konstatováno,
že probíhají jednání s Plzeňským krajem o
zapojení kraje do chodu této nemocnice.
I obec a obecní úřad má nařízeno fungovat v
omezeném režimu, ale pokud budete cokoli
potřebovat, neváhejte nás kontaktovat.
Jelikož je toto vydání letos poslední, přeji Všem
klidný konec letošního roku a krásné a klidné
prožití Vánočních Svátků.
Mějte se krásně a zdraví ať Vás neopustí.
Chalupka Pavel, starosta obce

 Ze

školy a školky

Po letních prázdninách jsme se v úterý 1.
září 2020 sešli v infocentru místního muzea,
abychom přivítali nový školní rok 2020/2021.
Slavnostního zahájení se zúčastnili milí hosté –
rodiče žáků a pan starosta. Paní ředitelka
všechny přivítala, především naše nové
prvňáčky, kterých letos bylo šest – tři dívky a tři
chlapci. Kromě kytičky a medaile dostali
prvňáčci také krásné dárky. Na závěr pan
starosta popřál všem úspěšný školní rok.

Za přísných hygienických opatření, která
všichni žáci, rodiče i pracovníci školy vzorně
dodržovali, jsme se pustili s elánem do práce.

Již následující týden se konala exkurze
do Plzně – navštívili jsme Západočeské
muzeum, v němž jsme se zapojili do výukového
programu Cesta do pravěku. Kromě nových
poznatků, které děti získaly, měly také možnost
vyzkoušet si práci s keramickou hlínou. Jejich
povedené výrobky tak rozšířily výstavu v
tamním muzeu. Úžasným zážitkem byla
možnost umlít si zrní přesně tak, jak se
zpracovávalo v dávných dobách. Namletou
mouku si děti odvezly s sebou a paní kuchařka
jim z ní ve škole podle receptu našich předků
upekla placky, takže jsme pravěk prožili opravdu
se vším všudy.

Další částí exkurze byla návštěva Muzea
loutek na náměstí Republiky v krásném
historickém domě. Prohlédli jsme si expozici
Příběh na niti, poznali jsme historii českého
loutkářství, vyzkoušeli práci loutkoherce,
vyplňovali zábavné kvízy. Viděli jsme spousty
loutek různých velikostí (největší měřily přes
dva metry), tvarů, barev, materiálů. Obdivovali
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jsme čerty, princezny, vesnické postavičky,
postavy z dalekých zemí, kašpárky, loupežníky,
různá zvířata, ale především Spejbla a Hurvínka,
kteří se přímo v Plzni „narodili“ a jsou s ní
neodmyslitelně spjati.

Na konci září nás čekalo milé divadelní
představení s písničkami – pohádka O pejskovi
Tondovi. Dětem se vystoupení líbilo, jednoduché
a vtipné písničky je rychle zapojily do děje a po
skončení divadla se ihned pustily do malování
obrázků, kterými vyzdobily své třídy.

Podzim pomalu ovládl krajinu, listí se
začalo krásně vybarvovat a příroda nám poskytla
další a další nápady k tvoření. Dětské práce s
podzimní tématikou jsme umístili na výstavu do
muzejních vitrínek, aby potěšily všechny, kteří
kolem procházejí.
Čilý pracovní ruch panoval také v naší
družině, kde paní vychovatelka připravila
bohatou nabídku programů, her a soutěží.
Hned na začátku září děti navštívily
výstavu originálů obrazů Tváří v tvář v

soukromé galerii Netopýr a prodejní výstavu
finského skla a porcelánu s odbornými výklady
paní Froulíkové. Poté se zúčastnily besedy Hei,
Suomi! (Ahoj, Finsko!) o životě, kultuře a
zvycích ve Finsku. Dozvěděly se spoustu
novinek a zajímavostí o této severské zemi.
Následovalo kvízové odpoledne plné
čtení, psaní a počítání na téma Otisk ruky jako
podpis k Mezinárodnímu dni gramotnosti a
odpoledne věnované kreslení a malování zážitků
z Plzně.
Další akcí bylo kreslení v infocentru –
děti se staly malými výtvarníky a samy vytvářely
velmi povedené obrazy podle vystavených děl
paní Simonetty Šmídové.
Výtvarně laděné odpoledne bylo doplněno
návštěvou výstavy hraček a panenek Retrohrátky
a prohlídkou fotografií Vladimíra Fausta Příroda
Šumavy a Pošumaví.
V rámci celostátní akce Ukliďme svět!
Ukliďme Česko! vyrazili žáci s nadšením do
parku a okolí školy sbírat odpadky a spadané
větve, aby svou pomocí přispěli k péči o naši
přírodu.
Jednou z posledních zářijových činností
ŠD bylo zábavně-naučné odpoledne ke Dni
české státnosti.
V říjnu nás v družině navštívila Michaela
Fišarová – autorka knížek pro děti. Součástí
besedy byla ukázka její tvorby a malá
autogramiáda.

Další odpoledne patřilo soutěžím ve
skládání
puzzle
(obrázky
zvířat)
k
Mezinárodnímu dni zvířat (4. 10.) a vyhlášení
výtvarné soutěže ŠD Můj domácí mazlíček.
Děti se v rámci ŠD také přihlásily do
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česko-slovenského projektu Záložka do knihy
spojuje školy a do výtvarné soutěže s dopravní
tématikou Ulice není herna.
Velkým úspěchem bylo 1. místo v
krajském kole v soutěži Požární ochrana očima
dětí, které získal Ondřej Kolář z 2. ročníku.
Kromě diplomu obdržel krásnou cenu – velké
LEGO. Všichni moc blahopřejeme!

Bohužel, se zhoršující se epidemickou
situací byly na začátku října odloženy všechny
kroužky, zrušily se i plánované akce a besedy
(výtvarná dílna s ilustrátorkou Evou Sýkorovou,
akce Výroba papíru s Ing. Janošíkovou z IS NP
Šumava v Kašperských Horách, akce Medové
snídaně a další…). Letos se nebude konat ani
tolik oblíbené „dýňování“ s průvodem obcí,
které jsme si vždy tak užili.
Na základě nařízení vlády došlo 14. 10.
2020 k uzavření školy a následné distanční
výuce. Od 26. 10. do 30. 10. vyhlásila vláda
prodloužené podzimní prázdniny.
Doufáme, že se co nejdříve všichni ve
zdraví setkáme!

hlásky dětí. Přivítali jsme mezi sebe nové
kamarády a radovali se ze společné hry a nových
zážitků. Pro tento školní rok je v naší MŠ
zapsáno 27 dětí.

Jako součást dnešní reality už každý
z nás bere nutnost a důležitost dodržování
nezbytných hygienických opatření. Aby vešly
v povědomí a pochopení i u našich dětí zařadili
jsme v rámci vzdělávacích činností hravou
formu tematického bloku s názvem „Drak
Koron své zuby cení, my se ho nebojíme, víme,
jak se ochráníme.“
V rámci nutných opatření jsme museli
pro tento rok zrušit už tradičně plánovanou
„Bramboriádu“ s rodiči. Moc nás to mrzelo, ale i
tak jsme si společně s dětmi naše bramborové
dopoledne užili. Nechybělo bramborové tvoření,
soutěžení v zámeckém parku a samozřejmě
sladká odměna na závěr.

Mgr. D.Votavová
ZE ŠKOLKY
Asi jako každého z nás, tak i naší MŠ
překvapila a zasáhla koronavirová pandemie
v jarních měsících a posléze i v těch
následujících. Jarní realita, kdy jsme ze sebe
viděli jen oči a kus čela se nám bohužel
postupně vrátila. To hlavní ale je, že jsme se
všichni po prázdninách ve zdraví sešli a naše
budova MŠ opět ožila smíchem a štěbetajícími

Nyní si užíváme podzimního času, ať
už rozšířením povědomí o nové poznatky a
pojmy s tímto obdobím spojené, či hrou a
tvořením s využitím všech darů podzimu, co
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nám příroda nabízí a nebo podzimní vycházkou
v našem rozlehlém zámeckém parku a
malebném okolí obce. Zkrátka se snažíme o
pohodovou atmosféru bez zbytečných obav a
starostí.
Přejme si dostatek energie a síly,
radost z běžných každodenních činností a
maličkostí a hlavně všem pevné zdraví,
doufejme, že v brzké budoucnosti i bez nutných
koronavirových opatření.
Eva Čapková

 Z Bílenic 
BÍLENICKÝ POUŤOVÝ VÍKEND
Milí čtenáři Žihobeckých listů, ráda bych
Vám napsala pár řádků o bílenickém pouťovém
víkendu. V sobotu 22. srpna 2020 odpoledne
jsme se sešli u tradičního „pouťového opékání“
na našem dětském hřišti za hasičárnou.
V letošním roce bylo opékání ještě doplněno
atletickými závody dětí, všech věkových
kategorií. Děti samy nás dospěláky poprosily, že
by chtěly zase závodit… (Několik „závodů“
jsme uskutečnili během víkendů o prázdninách.
Sport děti naprosto nadchl a to nás velmi těší.) I
přesto, že nám počasí moc nepřálo, zvládli jsme
tři disciplíny. Děti závodily v běhu na čas,
v hodu míčkem, ve skoku do dálky a padaly
neuvěřitelné výkony.

Na závěr bylo vyhlášení vítězů „trojboje“ a děti
dostaly sladkou odměnu za své snažení. Pak
přišly na řadu buřtíky, maso, pití, hraní a
povídání…Nakonec nás na obloze překvapila
krásná duha.

Od 18 hodin se v místní kapličce konala pouťová
bohoslužba, kterou vedl pan Václav Pikeš.
Večer od 20 hodin se v hasičárně konala
pouťová zábava, kde hrála k tanci i poslechu
kapela EX-CATR. Místní hasiči zajistili
občerstvení. Zpočátku patřil parket dětem.
Zábava dospělých se ale protáhla do brzkých
ranních hodin.
V neděli 23. srpna 2020, po pouťovém obědě, se
sešli příznivci sportu před hasičárnou. Zápolení
dvojic v nohejbalu každoročně provází dobrá
nálada. Nechybělo ani občerstvení. Gratulace a
obdiv nepatřily jen vítězům turnaje, ale
samozřejmě všem, kteří se zapojili.

Protože toto vydání Žihobeckých listů je
v letošním „zvláštním“ roce poslední, dovolte mi
popřát všem v nadcházejícím roce hlavně pevné
zdraví, mnoho štěstí a neomezenou možnost se
opět setkávat při krásných společných akcích.
Za SDH Bílenice Michala Hodánková
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 Z Rozsedel 
MEMORIÁL ING. JIŘÍHO FUCHSE
První srpnovou sobotu jsme na místním
hřišti pořádali Memoriál Ing. Jiřího Fuchse.
Letošní účast byla opět skvělá. V kategorii mužů
se zúčastnilo 8 družstev a v ženské kategorii
závodily 3 týmy.
My ženy jsme získaly 1. místo s časem 33,77s.
Muži získali 5. místo s časem 43,47s.
Celou akci doprovázelo hezké počasí, proto
ochlazení v místní hasičské nádrži přišlo vhod.
Jsem ráda, že i letos se zde naši přátelé zdrželi a
užili si s námi večer. Velké překvapení pro nás
bylo, když se na této akci shromáždili příbuzní
pana Fuchse. Jejich podpora nás velmi potěšila.
Mnohokrát děkujeme obci Žihobce za podporu,
děkujeme všem zúčastněným a velké díky patří
všem pomocníkům!!!

3. ROČNÍK HASIČSKÉ
PODMOKLECH

SOUTĚŽE

V

V sobotu 29.8.2020 jsme se zúčastnili již
potřetí hasičské soutěže v Podmoklech.
Mnohokrát děkujeme za pozvání.
I přes nepříznivé počasí, celé odpoledne
panovala přátelská atmosféra a vše bylo řádně
zajištěno. Naše družstva si odvezli krásná první
místa. Moc se nám zde líbí a vážíme si každé
akce právě s Podmokelskou partou. Děkujeme!!!
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 SDH

Žihobce 

Jak bylo, jak je a jak bude?
Milí čtenáři,
náš článek vychází v době vyhlášení dalšího
nouzového stavu. Nebylo tedy možné splnit
stoprocentně všechny naplánované akce.
V druhé polovině prázdnin a na začátku nového
školního roku se však ještě několik aktivit
našeho sboru uskutečnilo.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ V MALÉ VÍSCE
V sobotu 12.9.2020 se naše ženské družstvo
zúčastnilo Pouťového poháru v Malé Vísce.
I přes počáteční komplikace s mašinou, jsme zde
obdržely krásné 2. místo s časem 37,91s.

M. Prokopová, M. Štampachová

V srpnu SDH Žihobce nezapomnělo na
naši pouť. Na páteční odpoledne a večer se
připravilo další velkoplošné letní promítání
v klubovně a za klubovnou SDH. Odpoledne „o
šesté“ pro děti - pohádka Zloba: Královna všeho
- s popcornem a celou zdarma, večer „o deváté“
- hudební film Rocketman - pro dospělé.

Na nedělní pouťové odpoledne jsme
zajistili také zábavu, tentokrát pro menší děti
byla připravena nová trampolína, skákací hrad a
bazének. Za hasičárnou na louce tedy vyrostl
malý zábavní park. Protože sluníčko hřálo,
hasiči z cisterny děti dvakrát zkropili letní
mlhou. Kdo nebyl mokrý ze stříkací pistole,
kterou si děti mohly zapůjčit, teď rozhodně
nezůstal suchý. Vše ale probíhalo s úsměvem.
Až do večerních hodin se bavili všichni. Je
potřeba poděkovat všem, kteří akci zajišťovali, a
všem ostatním připomenut, že SDH se o
pestřejší život v obci snaží. Příští rok budeme
pořádat celý pouťový víkend v zámeckém parku.
Můžete se opět těšit na atrakce, hudební a
sportovní odpoledne, večerní zábavu.
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Novou hasičskou čtyřkolku a zásahová
vozidla přijeli představit hasiči ze stanice
v Sušici. Vzhledem k deštivému počasí se
všichni zúčastnění přemístili do klubovny
k připravenému občerstvení a děti ke hrám a
malování. Akce pokračovala do večerních hodin.
Nejdříve se promítal film pro děti s názvem
Detektiv Pikachu, tentokrát se plátno rozvinulo
v garážích, a večer pak dospělé v klubovně
rozesmála česká klasická komedie Ženy v běhu.

V sobotu 29. srpna se před hasičárnou
uskutečnilo svěcení nového dopravního vozidla
Ford. Velitel R. Garreis ve svém úvodním
projevu zdůraznil důležitost nového automobilu
pro sbor. Totiž poslední nové vozidlo sbor
obdržel před 40 lety (AVIA 30). Svěcení se
zúčastnili starosta okrsku p. J. Šimáček, starosta
obce p. P. Chalupka a další pozvaní hosté ze
sousedních hasičských sborů. Samotného
svěcení a přání všeho dobrého se zhostil pan
farář P. Koutský. Pro veřejnost a děti byl
připraven doprovodný program.

Přípravy na konci léta vzhledem ke
„covidové situaci“ již nebyly jednoduché, ale
vše proběhlo důstojně. Je potřeba opět
zajišťovatelům poděkovat. Nakonec to byla
poslední akce, kterou se podařilo zorganizovat.
Ale to v tu dobu ještě nikdo netušil.
S nástupem do nového školního roku
jsme sice rozběhli dětské tréninky, které se
zaměřovaly na přípravu k brannému závodu hry
Plamen, ale i ty jsme museli s vyhlášením
nouzového stavu přerušit. Podzimní závod hry
Plamen se měl uskutečnit 17. října v Bystřici nad
Úhlavou, ale vzhledem k situaci byl odvolán.
Jestli bude podzimní kolo zcela zrušeno, nebo se
uskuteční v nějakém náhradním termínu, o tom
se bude teprve jednat. Pro děti tak sezóna zřejmě
skončila. Co se týká naší oblíbené dětské
Šumavské hasičské ligy, dopadlo to stejně.
Soutěžní kola na konci prázdnin byla zrušena,
nemohlo se uskutečnit bohužel ani závěrečné
kolo tradičně u nás v Žihobcích. Plánované bylo
na 22. září. Nezbývá nám než doufat, že se v
příštím roce epidemie podaří zklidnit a my se
opět na hřiště a tratě s požárním sportem opět
s radostí vydáme.
V náhradním termínu za březen 2020 v
sobotu 22. září proběhla v Hlavňovicích Okresní
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konference OSH Klatovy s volbou nových
orgánů OSH. Velice nás těší, že novým starostou
okresního sdružení byl zvolen p. J. Šimáček,
starosta našeho okrsku. Přejeme mu úspěšné
pětileté období v nejvyšší funkci.
Poslední říjnový týden (neděle 25. 10.) se
žihobečtí hasiči zúčastnili pátrací akce po
zmizelém seniorovi z Nýrska. Akce probíhala
v lesích mezi Hartmanicemi a Keply. Celkově se
do akce, organizovala ji společnost SAR –
záchranáři, zapojilo přes 100 hasičů a
dobrovolníků. O akci najdete bližší informace na
Klatovském deníku. Na pondělí 26. října byli
hasiči požádáni o provedení dezinfekce prostor
ZŠ a MŠ Žihobce anticovidem.
Pokud
situace
dovolí,
poslední
naplánovanou akcí je rozsvícení vánočního
stromu v sobotu 28. listopadu v Žihobcích na
návsi. Všechno však závisí na rozvolňování
hygienických opatření.
K poslednímu příspěvku v letošním roce
patří srdečné poděkování za Vaši přízeň k nám.
Přejeme klidné prožití závěru podzimu a
nastávajícího adventního času, krásné Vánoce a
pevné zdraví a rodinné štěstí v novém roce 2021.
Na shledanou v příštím roce.
Informace na www.sdhzihobce.cz.
Za SDH Žihobce
L. Chalupková

Z

kulturního dění 

Všechny oblasti života zasáhla současná
epidemiologická situace v našem státě, muzea a
kulturní akce nevyjímaje. V současnosti je tedy
muzeum a infocentrum do odvolání zavřené.
Přesto v naší práci pokračujeme dál a to ať už
důkladným úklidem po skvělé letní sezóně či
snahou o propagaci nejen našeho muzea, či
Žihobec, ale celého pošumavského kraje.
V posledním čísle jsme vás informovali o tom,
že se v naší obci natáčel pořad TV Nova
Loskuták na výletě. Tato reportáž rozpoutala
další mediální zájem o náš kraj a naposledy tu
proběhlo natáčení TV ZAK pro pořad Jak žije
Plzeňský kraj, odvysílané 22.10.2020 a program
Studia Z odvysílaného 26.10.2020. Nejčerstvější

je nyní příprava na vysílání ČT Toulavá kamera
z bývalého Lamberského panství.
Že se Žihobecko dostalo do povědomí i
za naše hranice pak dokládá krásný článek
prezentovaný v belgickém deníku Der Zondag
nazvaný Bohemian Rhapsody in Tsjechie.
Žihobce jsou tu zmíněny jako jedna z atraktivit
mezi Prahou, Plzeňským pivem či zámkem
Dobříš 
Tento zájem nás opravdu velmi těší!

O tom, že se Žihobecko těší zájmu návštěvníků,
svědčí také výborná návštěvnost našeho muzea a
infocentra.
Muzeum se snažíme i nadále vylepšovat
a poslední novinkou, na kterou se můžete ihned
po znovuotevření přijít podívat, jsou nové
interaktivní prvky ve stálé expozici věnované
místním
netopýrům.
V místnosti
byla
nainstalována velká obrazovka, která online
přenáší život netopýrů na půdě zámku. Nejen, že
si tak můžeme jejich život tady u nás
prohlédnout a s netopýry se blíže seznámit, ale je
to také výborný nástroj pro vědecké účely.
Současně jsme za finanční pomoci Plzeňského
kraje pořídili dotykový panel, kde se dozvíte o
jednotlivých druzích netopýra a zjistíte spoustu
zajímavostí o jejich životě.
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I přes to, že zatím musí být muzeum zavřené,
pracujeme na přípravě nových výstav.
Tou nejnovější je fotografická výstava Zdeňka
Vacka „Země půlnočního slunce“ věnovaná jeho
pěti cestám na sever, do Skandinávie.
Další fotografickou výstavou je výstava
fotografií Aničky Kratochvílové z Horažďovic,
která představuje orchideje mírného pásma. Tuto
výstavu jsme ještě začátkem října stihli zahájit
vernisáží s komentovanou prohlídkou a bylo to
velmi zajímavé zjištění, kolik krásných orchidejí
můžeme potkat i v našem nejbližším okolí.
Třetí výstavou, kterou připravujeme, je výstava
Z jedné palety, která představí výtvarné práce
žáků malířky Olgy Hrachové.

S ohledem na aktuální situaci se letos
neuskuteční ani tradiční předvánoční tvoření a
besedy, ale jakmile to bude možné, vše
doženeme 
Proto vás prosíme, sledujte pravidelně naše nové
webové stránky či facebook.
S posledním letošním vydáním Žihobeckých
listů Vám chceme také poděkovat za přízeň a
těšíme se na nová setkávání nejen u nás v muzeu
a infocentru v Žihobcích.
Přeji Vám příjemně strávený adventní čas,
krásné Vánoce a do Nového roku především
pevné zdraví, radost ze života a nám všem
klidnější dobu!
Veronika Kočí
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