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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané,
nejprve Vás chci pozdravit v tomto jarním čase.
Dnes budu stručnější a budu se tentokrát věnovat
trochu jiným oblastem než obvykle.
Nejprve k té, která se začíná rozrůstat do
městských rozměrů. A to je parkování
dopravních
prostředků
na
veřejných
komunikacích a plochách. Postupně je
pozorován jev, kdy občané, majitelé dopravních
prostředků zanechávají tyto na komunikacích a
plochách, které mají plnit funkci obslužnou a
hlavně být přístupné pro mimořádné události,
které mohou nastat u každého z nás. Již v

zimních měsících jsme některé občany
upozorňovali na nemožnost obsluhy a údržby
komunikací a tyto komunikace také přestaly být
udržované. Nemůžeme nikomu bránit, aby měl i
klidně „deset„ aut, ale neměl by je mít na úkor
dalších občanů. Dokážeme pochopit krátkodobé
parkování, ale pokud je to pravidlo a občan je
„líný“ otevřít si vrata popř. si chrání svůj pěstěný
trávník, proti tomu budeme vystupovat. Nemohu
přeci žít na úkor života spoluobčanů. Toto se
děje, bohužel, ve všech částech obce.
Druhé kapitole, které se budu věnovat, je les.
Zde dochází ke katastrofickému scénáři vlivem
kůrovcové
kalamity,
způsobené
hlavně
přetrvávajícím počasím bez řádných srážek.
Vlivem srážkového deficitu za posledních dnes
již šest let se kůrovcová kalamita v našem
regionu dostává do stádia „ neřízené „ katastrofy.
Zde bych chtěl opětovně požádat všechny
majitele lesů, aby s touto katastrofou bojovali
všemi dostupnými prostředky a snižovali tak
riziko masivního šíření do dalších porostů. Ano
je to v současné době prodělek, ale pokud jsme
řádnými hospodáři, musíme se snažit pro
zastavení, zabrzdění, této katastrofy udělat vše
co je v našich silách.
Přeji všem krásné jarní dny.
Chalupka Pavel
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 Ze

školy 

Po brzkých jarních prázdninách, které
měli žáci klatovského okresu již začátkem února,
jsme se pustili opět do práce. Vedle školních
povinností jsme se připravovali na blížící se
dětský maškarní karneval. Vyráběli jsme masky,
kreslili klauny a balónky na výzdobu. 1. března
jsme vyzdobili tělocvičnu ZŠ a netrpělivě
očekávali příjezd pana Pavla Justicha, který si
pro nás připravil letošní karneval. Děti poprvé
viděly osedlaného pštrosa a zahrály si na kytary,
za kterými nebyly ani vidět. Karneval se nám
moc líbil.

22. března jsme změřili síly v matematické
soutěži Klokan, a to v kategorii Cvrček pro 2., 3.
ročník a v kategorii Klokánek pro 5. ročník.
5. dubna jsme přivítali budoucí „prvňáčky“ u
zápisu. Všichni byli šikovní a odnesli si pěkné
dárečky na památku.

se moc těšily na závěrečný tobogán a zábavní
bazén. Čeká nás deset lekcí, které boudou
probíhat od 5. dubna do 14. června.

V souvislosti s nadcházejícími svátky jara nás
čekají dvě představení. 15. dubna k nám přijede
karlovarské divadlo Z bedny s divadelním
představením Čarodějnice. 16. dubna nám paní
Novotná představí staré a zapomenuté
velikonoční zvyky a tradice. V duchu Velikonoc
již zdobíme interiér naší školy žákovskými
pracemi. Téma Velikonoc prostupuje i celou
výukou. Jako každý rok, i letos jsme začali
s nácvikem na vystoupení ke Dni matek, které se
bude konat 10. května.
Mgr. Jitka Jacíková

V tentýž den jsme společně s MŠ zahájili
plavecký výcvik v krytém bazénu v Sušici. Děti
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 Z Bílenic 

tombola pro děti, občerstvení, hudba a tanec. Za
spoluorganizaci všem děkuji!

Ráda bych čtenáře Žihobeckých listů seznámila
s děním v Bílenicích počátkem roku 2019.
Dne 2. 3. 2019 se již tradičně uskutečnil
Masopust, který patří mezi oblíbené akce. Letos
se sešlo kolem 35 masek. Kreativita těch, kteří si
masky přichystali, překvapila i letos. Za
doprovodu harmonikáře Luboše Pelešky prošel
průvod celou vesnicí. V každém domě, který
masky navštívily, bylo připravené jídlo, pití a
finanční příspěvek, který bude použit na další
společenské akce. Všem patří velký dík.
Dětský maškarní karneval byl spolufinancován
z grantu Obce Žihobce, o který jsme zažádali. Za
schválení grantu děkujeme!
Za SDH Bílenice Michala Hodánková

 Z divadla 
ŽIHOBECKÉ
JARU
Ženy SDH Bílenice uspořádaly v prostorách
obecního domu v Bílenicích dne 8. 3. 2019 další
setkání žen u příležitosti oslav MDŽ. Ženy se
sešly v hojném počtu – 16 žen. Nechybělo
výborné občerstvení, pití a dobrá nálada. Už teď
se těšíme na další ročník.

DIVADLO

V LETOŠNÍM

Členové divadla v prvních měsících roku
věnovali pozornost nácviku nové hry,
z technických důvodů však bylo od její realizace
upuštěno.
Kolektiv ochotníků využije volného času k
realizaci minulé divadelní hry na vystoupeních
mimo mateřskou scénu a ke stabilizaci zázemí
spolku /údržba kabin, kostýmů a vlastní scény/.
Za tímto účelem bude organizováno několik
pracovních brigád pro členy spolku ještě
v měsíci květnu a červnu 2019.

Hned další den, v sobotu 9. 3. 2019, se
pokračovalo v tradici dětského maškarního
karnevalu. Letos se opět sešlo kolem 25 dětí
v krásných maskách. Byla připravena bohatá

Ostatní dramaturgické a organizační záměry
spolku pro tento rok se nemění.
Karel Baumruk
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 Spolek Lamberská stezka 

 SDH Žihobce 

Spolek Lamberská stezka ve středu 8.5.2019
v 10,00 slavnostně otevírá Naučnou Stezku
„Vycházka hajného Nasse Soběšickým
hájem“ o délce 2 886 m za součinnosti Obce
Soběšice a Obchodního družstva Soběšice
v lokalitě Soběšický háj – viz plakát na poslední
straně. Akce je plně financována z Programu
rozvoje venkova České republiky.
Hlavním záměrem akce je seznámit návštěvníky
naučné stezky s historií lokality Soběšický háj
v 19. století, místem výskytu ložisek žuly, a
zavést je do míst aktivit našich předků.
Na akci srdečně zveme širokou veřejnost!

O nové zážitky není nouze

Další akcí spolku je autobusový poznávací
zájezd do Srbské Lužice v sobotu 15.6.2019,
konkrétně do měst Žitava, Budyšín a na hrad
Oybin. K účasti na tomto zájezdu Vás rovněž
zveme!

Karel Baumruk

 Z naší

farnosti 

V sobotu 13.4.2019 vyslechlo 37 spokojených
návštěvníků kytarový koncert Martina Cáby a
Elišky Dedkové, kde oba umělci v průběhu 90
minut dali vyniknout svých schopnostem a
kouzlu přednesených skladeb.
Další vystoupení plánujeme na sobotu 10.
srpna 2019 v 18,00 kdy v našem chrámu
vystoupí PELLANT TRIO v osvědčených
skladbách pro housle a violu. Zveme na tento
předpouťový koncert širokou veřejnost.
Petr Koutský

Za okny svítí a hřeje sluníčko, ale vraťme se
ještě do zimy a připomeňme si na několika
řádcích zajímavé momenty z naší činnosti.
Podruhé se uskutečnila „Noc v hasičárně“.
V letošním roce jsme se sešli v sobotu 26. ledna
již po obědě a vyrazili na procházku kolem
Žihobec. Napadla malá vrstvička čerstvého
sněhu, a tak jsme vyšlapávali různé obrazce a
přitom se koulovali. Mokří a zmrzlí jsme
s veselou dorazili do tepla klubovny. Čekala nás
svačina s teplý čajem. Potom jsme rozvíjeli naši
fantazii a domalovávali různé modely
hasičských aut, hasičských obleků a podobně.
Hodinu jsme se věnovali učení. Měli jsme
dopravní výchovu a poznávali dopravní značky.
Po společné večeři odstartoval maraton
společenských
a
deskových
her.
Nejoblíbenějšími se tentokrát staly mrkaná a
živé pexeso. Po desáté večer se zalezlo do
spacáků a byla pohádka. Nedělní ranní budíček
v osm hodin, snídaně a úklid a slib, že příští rok
se sejdeme opět, zakončily víkend. Všem
rodičům děkujeme za doručené dobroty.
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V únoru (23. 2.) jsme si zpestřili program účastí
na zimním srazu mladých hasičů v Kašperských
Horách. Jedná se o akci pořádanou Okresním
sdružením hasičů Klatovy. Trochu si zde po
zimě prověřujeme naše hasičské dovednosti a
znalosti a trochu si i zasportujeme. Celodenní
akce v moderní tělocvičně se dětem určitě líbila.

Organizace
masopustního
průvodu
je
každoročním bodem v hasičském plánu.
Tentokrát se uskutečnil 2. března. S hudebním
doprovodem procházely masky obcí a každý si
tak mohl připomenout starou lidovou tradici. Je
příjemné podotknout, že se zapojuje i mladší
generace, neboť jedině tak lidový folklór
nevymizí.

V sobotu 6. dubna hasiči vyrazili na sběr kamene
pro jednoho z našich sponzorů společnost
Agropol Dražovice. Druhá brigáda se konala
v hasičské zbrojnici, osm členů zásahové
jednotky kontrolovalo svěřenou techniku - CAS
25, Avia 30 a DA Vivaro. V infocentru
v Žihobcích proběhlo pravidelné školení členů
zásahové jednotky okrsku Žihobce. Hasiči taktéž
pomohli při pravidelném mytí koupaliště,
poskytli potřebnou techniku a zajišťovali její
obsluhu.
Dětem byla slíbena návštěva stanice HZS
v Sušici. Naplánované to bylo na sobotu 26.
ledna v rámci Noci v hasičárně. Jenže! Byla
opravdu zima, a tak jsme návštěvu, abychom si
ji mohli pořádně užít, přeložili na neděli 7.
dubna. Hasiči na nás čekali připraveni. Ujali se
nás dva Mírové. Jako první začal s prohlídkou
Míra Bucifal, v teplé garáži jsme se dozvěděli
spoustu zajímavých, ale důležitých věcí o
integrovaném záchranném systému a o
fungování stanice v Sušici. Odpověděl na
všechny naše zvídavé dotazy, takže víme, za
kolik minut po oznámení poplachu jsou oblečeni
k výjezdu, kdy a jak si hasiče zavolat a podobně.
Na hasičském dvoře stála zásahová auta a ta nám
podrobně představil Míra Žák. Ledacos jsme si
mohli vyzkoušet, kamkoli pod dozorem vlézt.
Perličkou na závěr byl vyhlášen požární poplach,
ale jen pro nás! Přímo z centrály z Plzně!
Místo požáru byla adresa našeho pobytu, takže
naštěstí se nikam nemuselo vyjíždět. Výlet
jsme zakončili sladce, totiž nákupem těch určitě
nejlepších bonbonků!
O týden později – 13. dubna – byl náš sbor
pozván na 125. oslavy založení SDH Vacov.
S SDH Vacov již několik let spolupracujeme. Při
této příležitosti byla slavnostním křtem uvedena
do provozu jejich nová hasičská cisterna CAS 20
4x4 Terno. Celodenní akce se zúčastnili starosta
sboru, velitel, zástupce velitele a vedoucí MH.
Oslavy to byly opravdu velkolepé, o čemž
svědčí účast zástupce HZS hlavního města
Prahy, ředitele HZS Jihočeského kraje a dalších.
Po prohlídce nově opravené hasičárny, vacovské
základní školy (tou nás kromě pana ředitele
prováděla vítězka soutěže „Zlatý Ámos“ –
nejlepší učitelka ČR v letošním roce pí Pavla
Kopáčiková), po samotném křtu panem farářem
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a proslovech činitelů, povídání o Tatře p.
Kalinou (několikaletým spolujezdcem Karla
Lopraise v Rallye Paříž – Dakar) následovala
slavnostní schůze s předáním medailí a
pamětních listů. Večer nechyběla společenská
zábava.

 TJ Žihobce 
11. ročník OTUŽILECKÉHO PLAVÁNÍ
V sobotu 6.4.2019 se na koupališti v našem
areálu uskutečnil tradiční, již 11. ročník
OTUŽILECKÉHO PLAVÁNÍ.
Za krásného jarního počasí, a s ohledem na
aktuální datum v kalendáři i za příjemných teplot
vzduchu i vody, se akce zúčastnilo na 50
aktivních otužilců, z toho 16 dětí do 14 let.
Tradičně za podpory početné divácké kulisy,
vůně pečených klobás a masa i rozličných
teplých a studených nápojů. Oblibu a vydařenost
celé akce podtrhla celková pohodová atmosféra,
příjemné prostředí, kvalitní zázemí a servis pro
všechny přítomné účastníky.

Standardně se provádějí kontroly techniky,
údržba a úklid hasičárny a klubovny.
Z plánovaných akcí se s dětmi pravidelně na
schůzkách připravujeme na závěrečné kolo Hry
Plamen, které proběhne v sobotu 18. května
v Malém Boru. Týden předtím (11. května) se
zúčastníme Sušického dvojboje, je to jakési
cvičné předkolo. A týden nato (25. května)
proběhne okrsková soutěž mužů a žen
v Bílenicích.
O novinkách informují webové stránky
www.sdhzihobce.cz.
Srdečně všechny
zveme ke stavění
májky
a
posezení
s hudbou
a
občerstvením na
návsi 30. dubna
2019.

Krásné jaro všem čtenářům Žihobeckých listů.
Za SDH Žihobce
L. Chalupková, J. Fiala

Poděkování rovněž patří nejen všem účastníkům,
ale i organizátorům a sponzorům celé akce. Již
nyní se těšíme na další ročník, který možná bude
překvapením v posunu termínu do chladnějšího
období, aby byla ještě více podtržena jeho
původní
myšlenka
–
tedy
opravdové
„otužilecké“ plavání…
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DĚTSKÝ DEN
Dětský den proběhne v našem areálu v neděli
2.6.2019 od 14 00 hodin.
Na úvod čeká děti hraná pohádka v podání
divadla z Pošumaví a poté bude pro děti
připraveno několik soutěžních stanovišť, kde
tradičně děti splní několik úkolů a dostanou
nejen sladké odměny.
Na konec si všichni užijeme společné opékání
buřtů.

Bohužel tomu přispělo i to, že se podařilo
překvapivě bodovat zároveň našim nejbližším
sousedům v tabulce (Hartmanice, Dešenice,
V.Hydčice).

Tabulka
TJ Kašperské Hory
FK Okula Nýrsko B
FC Švihov
TJ Sokol Kolinec
FK Svéradice B
SK Velhartice
TJ Svatobor Hrádek B
TJ Sokol Plánice
FK Dukla Janovice B
TJ Tatran Velké
10.
Hydčice
11. TJ Start Dešenice
12. TJ Sokol Veřechov
13. TJ Žihobce
14. TJ Sokol Hartmanice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

skore body (±)
70 : 24 42 (15)
76 : 53 40 (16)
45 : 36 34 (7)
55 : 40 29 (2)
43 : 32 27 (0)
25 : 33 27 (0)
45 : 49 26 (8)
42 : 42 25 (1)
35 : 45 25 (-2)

z v r
18 13 2 1
18 12 2 2
18 9 5 2
18 9 1 1
18 8 3
18 6 6 3
18 6 4 4
18 6 4 3
18 8 1

p
3
4
4
8
7
6
8
8
9

18 6 6

6 33 : 33 24 (-6)

18
18
18
18

8
5
3
4

0 10 47 : 52
5 3 8 39 : 45
4 3 11 15 : 49
3 1 11 33 : 70

24
23
16
16

(-3)
(2)
(-8)
(-8)

Přijďte naše hráče povzbudit na další zápasy!
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
I letos se uskuteční tradiční, letos ovšem
slavnostní jubilení 40. ročník turnaje v malé
kopané. Akce se uskuteční ve středu 8.5.2019.
Všichni jste srdečně zváni!

FOTBAL
Po famózním začátku jarní sezóny, kdy jsme v
prvních čtyřech kolech získali 11 bodů ze 12
možných a původně beznadějné postavení
našeho týmu na konci tabulky se začalo vyvíjet
optimisticky, přišlo trochu vystřízlivění. Každá
série však jednou musí skončit. Po porážce na
půdě jednoho z největších favoritů celé soutěže
se naše situace na konci tabulky zase
zkomplikovala a v současné době ztrácíme na
první nesestupové místo opět plných 7 bodů.
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Současně si vás dovolujeme pozvat do našeho
areálu na pravidelné filmové čtvrtky a letní
grilování. O termínech vás budeme co nejdříve
informovat ať už na vývěskách, tak na našich
stránkách, facebooku či instagramu.
www.facebook.com/rekreacniarealzihobce
instagram/rekreacni_areal_zihobce
V. Matějovic, J. Hanus
staženo ze stránek tj.zihobce.eu

 Zveme

Vás na akce v muzeu 

V muzeu a infocentru se připravujeme na
nadcházející letní sezónu, která bude nabídkou
velice pestrá a věříme, že každý si v ní najde to
své 
V dubnu byla otevřena sběratelská výstava
Miloslavy Friesseové, Anny Polačikové a
Aleny Zimmermannové, které jsou členkami
Klubu sběratelů kuriozit a vystavily zde až do
konce června své rozsáhlé sbírky kapesních
kalendáříků.
V pátek 26. dubna byla otevřena výstava ručně
tkaných gobelínů, tapisérií a obrazů ak.
malířky Růženy Šromové, která je uznávanou
umělkyní ve svém oboru nejen v naší republice.
Výstava je k vidění do 31.7.2019.
Začátkem května pak zahájíme další výstavu
sběratelskou, kterou jsme nazvali NA PLNÝ
PLYN… a potěší nejen malé a velké kluky, ale
všechny milovníky rychlých kol. K vidění bude
rozsáhlá sbírka Martina Švece z Mělníka,
který u nás vystaví různé typy vozidel, ať už
klasické osobní, veteránské nebo sportovní, taxi,
policejní, hasičské i nákladní. Vystaveny budou
modely značek Bburago, Abrex, matchbox,
Cararama, Gorgi, Solido a další, které jsou
nejčastěji v měřítkách 1:18, 1:24, 1:43 a 1:72.

Současně si návštěvnice mohou vyzkoušet
oblečení kněžny Kateřiny a postupně se
zasazujeme o vytvoření zcela nové interaktivní
expozice o netopýrech, kteří se hojně vyskytují
na půdě našeho zámku.
V sobotu 11.5.2019 si vás ve spolupráci
s žihobeckými divadelníky dovolujeme pozvat
na představení sušického ochotnického spolku
SušDivoch
LUCERNA.
Vstupenky
lze
rezervovat v infocentru.
Největší akcí, na kterou se nyní připravujeme, je
2. ročník FOLKOVÉHO FESTIVALU
v zámeckém parku v Žihobcích a který opět
proběhne o pouti, tentokrát ovšem v neděli
11.8.2019. Celá akce je podpořena z grantu
Plzeňského kraje.

 Další

akce 

V sobotu 22.6.2019 se koná Slavnostní
zahájení přehlídky trofejí spárkaté zvěře,
vyznamenání oceněných myslivců - členů
OMS - MS Žihobce.
O týden později, v sobotu 29.6.2019 bude
zahájena turistická sezóna v Žihobcích
tradičním kulturním programem manželů
Froulíkových. Současně s otevřením nové
výstavy ve Finském kulturním centru navštíví
naši obec finský velvyslanec. O konkrétní
podobě programu vás budeme informovat.
O dalších akcích vás pravidelně informujeme, a
proto sledujte obecní vývěsky, ale také naše
webové stránky či facebook.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň a přejeme
pohodové jarní dny!
Veronika Kočí
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ROZSEDLY – nejen o kapličce sv. Antonína
Paduánského
Byl začátek roku 1936 a nápad několika
místních občanů: postavit novou kapličku
v Rozsedlích, se začal velmi rychle šířit mezi
ostatní (nutno podotknout, že v té době
v Rozsedlích žádná kaplička nebyla, jen u
Schrottenbaumova mlýna stálo torzo zbořené
kaple, vystavěné v roce 1804). Během prvních
třech dní souhlasilo se záměrem 176 místních
občanů, kteří se podepsali pod vznikající volné
sdružení a svým podpisem přislíbili poskytnout
pomoc finanční, materiální či fyzickou. Během
6. měsíců byla kaple na vrchu Hůrce postavena a
1. června 1936 se zde konala velká slavnost.
Kaplička byla zasvěcena sv. Antonínovi a konala
se zde první pouť. Informací o stavbě kapličky a
jejím dalším osudu známe samozřejmě mnohem
více, ale není účelem mého příspěvku opisovat
historii.
Důležité je, že před 83. lety se celkem velká
skupina obyvatel dokázala nadchnout pro
společnou věc. Být u něčeho, co bude obci
prospěšné a bude sloužit veřejnosti, tehdy
považovala většina za věc samozřejmou. Jistěže
byli i ti co nápad znevažovali a kazili, ale stále
byla většina těch, kteří „stavěli“ nikoliv bořili.
V kapličce se dochovalo vše v původním stavu:
oltář, sošky sv. Antonína, sv. Jana Křtitele a sv.
Václava. Konečně je to jen malá vesnická
kaplička, žádné drahé zařízení zde nikdy nebylo
a není potřeba. Mnohem zajímavější a
hodnotnější jsou příběhy lidí a věcí, které se
vážou k tomuto místu.
Každoroční oslava začátku adventu u nás na
Hůrce je vždy hojně navštěvovaná a je to moc
fajn večer pro všechny generace. Při loňském
adventu jsem vyzvala příchozí, jestli mezi nimi
je někdo, kdo umí vyšívat nebo jestli o někom
takovém vědí. Toho večera, bylo darováno do
kasičky 500 Kč a chtěli jsme nechat vyšít nový
dvoumetrový přehoz přes oltář, protože ten
původní se už rozpadá a výšivka je špatně
čitelná. Není divu. Tehdy v r. 1936 jej vyšily a
věnovaly místní ženy a od té doby zdobí oltář.
Nebudu zdlouhavě popisovat, jak se všechny
události seběhly, protože výsledek předčil naše
očekávání. Přehoz nám vyšila paní Ivana
Jeřábková z Plzně – dcera manželů Dlouhých ze
Žihobec a to tak, že okamžitě nadšeně

souhlasila, přijela, měřila, domluvili jsme barvy
a materiál, vše si zajistila zcela ve vlastní
režii…, a to s pochopením a velkým zájmem.
Asi vyšívala ve dne v noci, protože za měsíc
měla vše hotové a ještě k tomu věnovala do
kapličky vyšitý obraz Panny Marie, který je
k nerozeznání od obrazu malovaného.

foto č.1: Ivana Jeřábková (vpravo) s kamarádkou Růženkou
v Rozsedlích

foto č.2: nový přehoz a vyšitý obraz Panny Marie

Chtěla jsem tímto článkem Ivaně poděkovat a to
nejen proto, abych vám sdělila, kam se poděly
peníze z kasičky, ale především protože si to
zaslouží.
V některých obcích aktivit ubývá, jinde přibývá.
Péči o veřejný majetek již občané dávno
přesunuli na starost zaměstnancům obce, což je
jistě nejpohodlnější řešení ovšem na druhou
stranu se vytrácí „společné“, tmelicí prvek,
pospolitost a rozvoj obce jako takové.
Nový látkový přehoz do kapličky je jistě
záslužná věc, ale je smutné, že do kapličky nám
zatéká, že omítka vnitřní i vnější opadá… že při
procházce vesnicí to tak zbědovaně vypadá. Na
závěr by se hodilo navrhnout řešení - já ho
nemám. Ale jak je vidět, po malých částech
může každý zdravý člověk něco dělat. Hezké
jarní dny všem.
Eva Dušková
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