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starosty 

Vážení spoluobčané,
doufám, že jste si užili krásného letního počasí.
Dnes se budu věnovat několika málo oblastem.
V prvním případě je to panující sucho. Pro nás
nejvíce znatelné v suchých lesních porostech, ale
nejen tam. Ve smrkových „ kůrovcová“ kalamita,
v borových suché stromy. První, řekl bych,
přímo vynikajícími podmínkami pro tyto škůdce
a špatným hospodařením majitelů lesních
pozemků – pomalou (žádnou) likvidací takto
napadených stromů, která se po té dále rozšiřuje.
Druhé, a to je ještě horší, způsobené velkým
poklesem spodních vod. Zde se určitě budeme

muset zamyslet nad tím, jak udržet vodu v
přírodě. Je to určitě obrat od provádění
rozsáhlých meliorací a zvětšování „lánů“, které
zde probíhá posledních 150 let resp. 70 let.
Hospodaření s vodou v domácnostech je pouze
jeden z malých krůčků, který ale celkový
začínající nedostatek vody nechrání. Občané,
kterým Obec Žihobce dodává pitnou vodu
veřejnými vodovody, se zatím obávat nedostatku
nemusí. Množství i kvalita vody je dostačující. K
tomuto jistě přispívá i zmíněné rozumné
hospodaření s pitnou vodou.
Za druhé, mé časté téma, odpady. Zde pár čísel.
Nevíce komunálního odpadu, po přepočtení na
jednotku (trvale bydlící + rekreační objekty), je
produkováno v obci Bílenice. V zimním období
to bylo i přes 20kg/jedn./svoz, v letním opět
nejvíce cca 13kg/jedn./svoz. Nejlepší v letním
období Žihobce s 6kg/jedn,/svoz následované
Kadešicemi se 7kg/jedn./svoz. Tyto dvě obce
jsou na prvních dvou místech i v průměru. Velmi
rozkolísané jsou Rozsedly bez ohledu na roční
období. Šimanov bez většího rozdílu mezi létem
a zimou na cca 12kg/jedn. /svoz. Projevuje se
zde asi s velkou pravděpodobností trend
rekreačních chalup. BIO odpad se nám již
pomalu podařilo separovat, čemuž odpovídají i
svážená množství. Zde bych pochválil Kadešice,
Žihobce a částečně Bílenice. V obci Rozsedly je
připraveno druhé místo pro kontejner a i zde
doufáme, že po osazení tohoto místa bude svoz
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odpovídat velikosti obce. V Šimanově svoz BIO
neprobíhá. Jedinou výtkou v odpadech je
nepořádek okolo nádob na separovaný odpad.
Třetí větší oblast je vzhled obcí- údržba zeleně a
obecního majetku. Zde jsme velmi rádi, že nám
někteří občané pomáhají a před svými
nemovitostmi si posečou trávu, uklidí, zametou .
Za to jim od nás patří poděkování. Jsou zde
však i občané, kteří vzhled kazí. Naposledy
jedna mladá dáma, která má rodiče v obci
Rozsedly, posprejovala místní autobusovou
čekárnu, pergolu na koupališti a další soukromý
majetek. Dokonce se tím chlubí na sítích a fotí
se při tom, leč náprava žádná. Proč to obec
neřešila, protože by zaplatila za přestupkovou
komisi v Sušici a nápravu by stejně nikdo
nezjednal. Celkový vzhled našich obcí je ale
velmi dobrý. Není, ale v možnostech obce
udržovat i soukromý, popř. státní majetek.
Ostatní již v rychlosti.
Vodovod Kadešice - probíhá územní řízení,
během září projekce přípojek, aby mohlo být
zahájeno stavební povolení.
Výměna vodoměrů Bílenice, Žihobce – bude
provedeno externí firmou cca od poloviny září
do poloviny října.
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci
Bílenice začne ke konci září.
Rekonstrukce místní komunikace v obci Žihobce
pod zámkem polovina září až konec října s
finančním přispěním Plzeňského kraje.
Do konce září bude zpracována studie nového
obecního domu Rozsedly.
Co na závěr. Přál bych si, aby občané, kteří
chtějí, potřebují, mají nutnost shromažďovat
nějaké informace, přišli na Obec, Obecní úřad,
kde budou požadavky vyřízeny. Jeto určitě
rychlejší, než si měsíce dopisovat, někdy i o
nesmyslech.
A na úplný závěr – mějte se všichni krásně a
užijte snad krásného podzimu.

Obec Žihobce
Prodej štípaného palivového dřeva. Délka polen 20 -60cm. Sortiment dle
domluvy

Prodej kátrované zeminy (0-20mm)

Bližší informace : tel. 376597139, 607509275, 607014070
nebo obec@zihobce.eu

S úctou
Chalupka Pavel

Více informací a přihlášky u M. Valešové na
tel: 724 327 80, michaela1309@seznam.cz
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 Ze

školky 

Vítáme Vás ve školce!
„Ani ani aniny skončily nám prázdniny
a my šlapem do školky pro kluky a pro holky.
Jsme vesnická školička, parkem vede cestička.
S radostí tam běžíme, do školky se těšíme.
Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
Malujeme, kreslíme, zpíváme a cvičíme,
stříháme a lepíme, ze stavebnic stavíme.
Jaro, léto, podzim, zima v každé době je tu
prima.
Hop a skok, hop a skok, prožijeme spolu rok.“
Minulý školní rok jsme ukončili společnými
„Dinohrátkami
v
MŠ,“
dobrodružným
putováním „Dinosauří stezkou“ a objevným
výletem do tajuplného světa dinosaurů v
„Dinoparku
Plzeň.“
Také
si
musíme
připomenout už tradiční rozloučení a šerpování
našich předškoláků, jak ve školce, tak na
místním obecním úřadě s panem starostou. Tak
jako v loňském roce i letos budeme pamatovat
na podzimní setkání s maminkami a rodinnými
příslušníky. V jakém bude duchu, se nechte
zatím překvapit.

Vážení rodiče, těšíme se na Vaše děti i na Vás a
přejeme Všem radostný, usměvavý a pohodový
start do nového školního roku.

-Eva Čapková-
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 SDH

Žihobce 

Žádná povodeň, ale sluníčko
(Den s hasiči podruhé)
SDH Žihobce se podruhé pustilo do organizace
hasičského odpoledne v zámeckém parku.
Tentokrát 24. června 2017. Čeho se nejvíce
pořadatelé obávali? Počasí! Vzpomínáte na
loňský rok, zřejmě historicky první povodeň a
evakuace osob v parku se nedá zapomenout.
Tentokrát to naštěstí bylo všechno jinak.
Program začal ve 14 hodin přivítáním hostů.
Úvodního slova se ujal i člen Poslanecké
sněmovny p. Šídlo. Protože jsme chtěli začínat
zvesela a písničkou, naši mladí hasiči si
připravili pro diváky krátké cvičení na hasičskou
písničku. A protože mají hodně kamarádů, tak se
cvičením na parketu jim pomohli nejmenší
hasiči z Vacova.

Po krátkém rytmickém vystoupení se všichni
přemístili na hřiště. Na diváky čekalo překvapení
v podobě ukázky požárních útoků dětí od tří let
věku. Jako první vystoupila přípravka z Vacova
pod vedením vedoucí pí Dany Makasové, děti už
nějakou soutěžní zkušenost mají, byly výborní.
Po nich si základnu připravila žihobecká
hasičská přípravka – Kačenka a Jiřík Harantovi,
Karolínka a Kubík Vaňkovi, Pepíček Radosta,
Davídek Peleška a Štěpánek Lysáček. Spolu
s doprovodem se po povelu START s nadšením
vyřítili ke svému nářadí a po spojení všech
koncovek běželi srazit plechovky. Po splnění
úkolu a za potlesku přítomných se stali jistě
vítězi a hrdiny. Určitě se s nimi ještě potkáte.
Poslední požární útok rychlostí blesku předvedla
naše soutěžní Lvíčata.

V loňském roce jsme o pomoc požádali HZS
Sušice a SDH Sušice. I tentokrát nám sušičtí
hasiči vyšli vstříc a připravili si pro všechny
přítomné ukázku hašení požáru. Jednalo se o
uhašení vznícení oleje na pánvi, to se může
mnohdy doma snadno přihodit. Kdo dával pozor,
ví, jak se v dané situaci zachovat. Protože se
snažíme ukázat práci celého Integrovaného
záchranného systému, byla připravena ukázka
výcviku policejního psa při hledání osob a
zadržení pachatele. Bylo krásné slunečné
odpoledne a ukázka se hodně líbila.
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V závěru ukázky se někdo ztratil. Policejního
psa jsme hledat nenechali, ale houkání
hasičských aut to prozradilo. Všechna naše
Lvíčata byla uvězněna v hořící budově. Kde? Ve
škole! Nezbylo, než uvězněné děti ze
zakouřených prostor evakuovat. Některé byly
vyvedeny v dýchacích maskách, některé se
zachránily po vysunutém hasičském žebříku. Ve
škole nikdo zůstat nechtěl a v zakouřeném
prostoru se ne každý cítil dobře. Vše dopadlo
dobře a o zážitek nebyla nouze.
Nebyl by to konec hasičského dne, kdyby nebyla
tolik dětmi oblíbená pěna. Po zkušenostech si
mnozí oblékli plavky a hurá do ní.

Odpoledne skončilo, ale zábava ještě ne. Ve
spolupráci s Muzeem
Lamberská stezka
v Žihobcích se uskutečnil na parketě koncert
irské hudby skupiny Paddy’s Bangers.
Vystoupení sklidilo dlouhotrvající potlesk všech
diváků, cca 250!! Opravdu třešnička na dortu
celého vydařeného čtyřiadvacátého června.
Poděkování patří všem organizátorům, hasičům
ze Žihobec, hasičům ze Sušice, zástupcům
Policie ČR, Obci Žihobce, Muzeu Lamberská
stezka Žihobce, Divadelnímu spolku J. K. Tyla
Žihobce a všem sponzorům.
A komu se líbilo, už si může do svého diáře
zapsat - 23. červen 2018 Den s hasiči potřetí.
A ještě z jiného hasičského soudku …
Od května
soutěžení.

Ještě je třeba připomenout, že během celého
odpoledne byly pro děti připraveny soutěže o
sladkosti (pružné lano, srážení kuželek, věcné
požární prostředky, hod míčkem na tasmánského
čerta, …) a po splnění všech disciplín i odměna
– hračka Hasič od „igráčka“. Nikdo nepřišel
zkrátka.
Děti si hrály a dospělí si mohli zpříjemnit
slunečný den posezením v příjemném prostředí
zámeckého parku. Hasiči pro akci zajistili i
množství občerstvení.

se

naplno

rozběhlo

hasičské

Mladí hasiči se zúčastnili Sušického dvojboje a
obsadili 3. místo. Na okresním kole hry Plamen
reprezentovali také se ctí, neboť v mladší
kategorii obsadili 7. místo z 22 týmů a ve starší
kategorii 8. místo z 37 týmů. Stále naše Lvíčata
drží první desítku okresu Klatovy. V červnu
pak začala jimi oblíbená Šumavská hasičská
liga. Ročník obsahuje 7 soutěží v požárním
útoku. Již jsme se zúčastnili soutěže v Dřešíně,
Budilově, Benešově Hoře a Dolanech.
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Jednu soutěž v Horním Poříčí jsme z důvodu
velké absence dětí (každý také rád na nějaký
tábor nebo s rodiči na dovolenou) vynechali.
Ještě nás čeká soutěž doma – 16. září 2017
v zámeckém parku od 10,00 hod! Srdečně již
zveme, přijďte se podívat. Uvidíte opět naši
malou přípravku i ostřílené borce. Sedmá
poslední soutěž se bude pak konat v Jámě
v neděli 24. září, tam v letošním roce proběhne i
vyhodnocení celého ročníku.
Dorostenky a muži se také zapojili do soutěžení
v požárním sportu. Absolvovali několik soutěží
– v Budilově, Dolanech, ve Svaté Máří, … se
střídavými úspěchy. Ve svém volnu se schází
na trénincích, aby těch medailových pozic bylo
stále více.

Na zábavu je také čas.
Taková Rohanov Tour 5 byla bomba! Skupina
30 kempařů prožila 6 krásných dnů v Rohanově
pod Javorníkem. Program byl nabitý od ranních
rozcviček až po večerní hlídky. Nechyběly
hry, noční bojovka, výlet se zmrzlinou,
procvičování hasičských dovedností. V letošním
roce si každý účastník odvezl tričko s vlastně
vyrobeným potiskem. Novinkou také bylo
doplnění
našeho
jídelníčku,
nechyběla
samozřejmě pizza, ale přibyly palačinky!
Součástí opět byla sobotní noční soutěž
v Benešově Hoře a setkání s fanklubem rodičů.
Příští rok vyzýváme k šestce!
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Hasiči po dvou letech opět pořádali pouťový
víkend. Pojal se tak, aby se během celého
víkendu mohl pobavit každý. Po skvělé odezvě
z Hasičského dne jsme udělali pro děti v sobotu
od 16 hodin příjemné odpolední soutěže o ceny,
děti si vyzkoušely různé disciplíny a rodiče si
mohli vychutnat občerstvení po jistě náročných
přípravách na pouť. Bylo velkým překvapením,
když se v sobotním odpoledni protočilo v parku
kolem 40 dětí a 60 dospělých. Samozřejmě
každé dítko dostalo spoustu odměn, pamlsků a
jejich úsměvy dokazovaly všem, že se jim
v parku zatraceně líbilo. Po dětském soutěžení se
plynule přešlo ve večerní zábavu se skupinou
NaRychlo. Po loňské zkušenosti, kdy přišlo
málo návštěvníků, jsme se účasti také báli, ale
zřejmě i odpolední program zapůsobil a kolem
150 lidí vytvořilo velmi skvělou atmosféru.
Příjemná hudba, krásné letní počasí, spokojení
návštěvníci, vypité a snědené veškeré zásoby co jsme si jako pořadatelé mohli více přát?
V neděli se nabídla lidem možnost posezení
v parku. Hospoda u nás není a při tradici
dopoledního pivka po kostele byla účast kolem
40 lidí velmi příjemná. Nakonec jsme ještě
otevřeli zámecký stánek po 17. hodině pro
vytrávení pouťových řízků, svíčkových,
chlebíčků i koláčů.😊

bohužel neměly kompletní sestavu, ale kluci
s pomocí hasičského sboru z Nezdic a Kadešic
uspěli a postoupili do posledního kola, kde se
sejdou Ti nejlepší z celého okresu. Zde si
vybojovali krásné 2. místo a být druzí z celého
okresu je obrovský úspěch.

Co dodat? Poděkování všem za pomoc a všem
popřát příjemně strávené babí léto.
PS: Pozvánka pro všechny příznivce – 16. září
2017 od 10,00 hodin v zámeckém parku
soutěž dětské Šumavské hasičské ligy
Důležité informace na našich webových
stránkách – www.sdhzihobce.cz
-Libuše Chalupková-

 Z Rozsedel



Okresová soutěž - SDH Rozsedly
Před létem se začíná již tradičně sezóna
okrskovými soutěžemi v hasičském požárním
útoku a štafetě. První závod byl v Rozsedlích,
kde jsme úspěšně postoupili na vyřazovák. Ženy

Pošumavská hasičská liga v Rozsedlích
Na začátku srpna se v Rozsedlích opět pořádal
jeden ze seriálu závodů Pošumavské hasičské
ligy a Memoriál Jiřího Fukse. Již tradičně se
sjely ty nejlepší Týmy z okresu i někteří nováčci.
Celkem 10 týmů mužů a 8 týmů žen. Přípravy
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jsou náročné a během léta je akcí hodně, takže
není jednoduché se sejít a i trénink naplánovat je
často neuskutečnitelná akce. Útoky se nám moc
nepovedly, ale vše okolo závodů naštěstí ano.
Padlo několik krásných časů: Neznašovy zvládly
požární útok za 23,65 s. a Hadrava za 24,42 s.
Na tyto útoky je radost pohledět a souhra je znát,
není čas na chyby a vše klape do posledního
detailu, jediné zaváhání a časy jsou hned jinde.
Ostatní týmy opět chválili naše zázemí, takže
jsme spokojeni. Moc děkujeme rozhodčím,
komentátorovi, obci, sponzorům MAXTEL a
HANSA-FLEX a všem hasičům i fanouškům.
Hlavní je se sejít a užít si to a to klaplo určitě!!!
Díky, díky, díky!

Rozloučení s prázdninami
Poslední víkend v srpnu SDH Rozsedly pořádal
rozloučení s prázdninami pro děti i dospělé. S
celou akcí přišla Míša Prokopů a vše připravila,
za což jí moc děkujeme. Odpoledne byly na
koupališti připraveny úkoly pro všechny děti a
poté jsme rozdělali oheň (mezitím se nám vrátili
kluci z hasičské soutěže s krásným pohárem za
2. místo - gratulujeme). Večer byla připravena
stezka odvahy po okolí areálu. Bylo krásné teplo
a večer se opravdu povedl. Stezku odvahy jsme
pořádali poprvé a nechtěli jsme někomu přivodit
nějaké trauma, takže příště trochu přitvrdíme.
Jinak ale paráda, myslím, že jsme se fakt
pobavili. Děkujeme Dražovicím, Kadešicím a
hasičům za účast.
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splnilo disciplínu. Na čtrnácti stanovištích se
sportovně vyžili jak úplně malí sportovci, tak i ti
starší. Nejvíce děti pobavil vodník, u kterého
děti lovily na pruty různé druhy dřevěných ryb,
velký zájem vzbudilo malování štětcem pomocí
nohou, skákání v pytlích, chůdy z plechovek,
sázení „vajec“ podle barev do plata …. Po
splnění čtrnácti zajímavých úkolů dostalo každé
z dětí balíček s drobnými dárky a také se děti
mohly nechat proměnit malováním na obličej
(díky Marcele Radostové za její umění) v různá
zvířátka. Po soutěžích přišlo na řadu opékání
vuřtů a volné hraní. Malé děti využily pískoviště
s bábovkami, plastovou kuchyňku s nádobíčkem
a pracovní stůl s nářadím. Starší děti se zabavily
střelbou na branky.
Dík patří ženám za přípravu této akce, dětem za
účast a obecnímu úřadu Žihobce za opětovné
schválení grantu na tuto akci. Další část
finančních prostředků potřebných na tuto akci
byla získána z finančních darů občanů při
masopustním průvodu v Bílenicích. Těšíme se
na další ročník této krásné akce.

-Martina Štampachová-

 Z Bílenic



Sportovní odpoledne pro děti
Dne 8. července 2017 se za slušného počasí
uskutečnil další ročník sportovního odpoledne
pro děti, které uspořádaly místní ženy. Sešlo se
celkem 26 dětí s početným doprovodem
dospělých. Každé soutěžící dítě dostalo papírové
sluníčko, kam mu bylo rodiči zapsáno, zda
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-Michaela HodánkováBílenická pouť
Dny před poutí byly jako vždy ve znamení
příprav. Pracovníci obce čerstvě posekali
parčíky na návsi i obecní zahradu. Místní ženy si
našly čas na úklid kaple a její vyzdobení
květinami.
V sobotu 19. srpna 2017 se odpoledne sešli na
obecní zahradě rodiče s malými dětmi, aby se
společně pobavili a opekli vuřty. Od 17 hodin
vedl P. Ing. Koutský v zaplněné kapličce
pouťovou bohoslužbu spojenou tentokrát po
dlouhé době se svátostí křtu. Mladí hasiči
připravili lavice a stoly v požární zbrojnici na
večerní pouťové posezení. Od 20 hodin hrála
k tanci i poslechu kapela EX-CATR. Místní
hasiči zajistili občerstvení. Dobrá účast i nálada
byla důkazem, že se tradiční akce opět vydařila.
Po probdělé noci se hrstka pořadatelů sešla i
v neděli dopoledne, aby uklidila místo dění,
techniku a provedla přípravy na další akci. Od
13 hodin se před obecním domem uskutečnil
osmý ročník pouťového turnaje dvojic
v nohejbalu. Šesti družstvům i přítomným
divákům zpříjemnilo sportovní zážitek pěkné
počasí i pouťové občerstvení. Tak za rok opět
pouti a sportu zdar

Z

divadla 

Žihobecké divadlo J. K. Tyla opět na scéně
Na konci školního roku v červnu dětský soubor
Kajetánek pod režijním vedením J. Míčky
představil premiéru české pohádky Dva tovaryši,
kterou upravil Lumír Kubátko na námět pohádky
Pravda a křivda Jiřího Horáka. Herecké výkony
ocenil dlouhý potlesk nadšených diváků.
Děkujeme.
V letošní sezóně naši malí divadelníci budou
pokračovat a uvedení nové hry je plánováno na
sobotu 25. listopadu 2017. Zřejmě tušíte, že se
jedná o předvánoční čas. Děti se pokusí rozbalit
před vašima očima ten první vánoční dárek a
vykouzlit adventní zimní atmosféru.
Dospělý soubor odehrál v červenci v Lesním
divadle v Nýrsku představení Žena v trysku
století. V letním odpoledni si cestu do divadla
našla stovka diváků. Jejich reakce na hru byla
skvělá, hlasitým smíchem reagovali na mnohé
repliky herců a dlouhým potleskem výkony také
ocenili. Komedie Zdeňka Podskalského bude
reprízována ještě v Kolinci, Vacově, Vrhavči a
Velkých Hydčicích.
Členové spolku Žihobeckého divadla J. K. Tyla
srdečně zvou své příznivce do divadelního sálu.
Legenda se vrací! Na domácí scéně bude
v obnovené repríze uvedena v sobotu 7. října
2017 od 20,00 hod. úspěšná komedie Muž
sedmi sester. Tuto erotickou grotesku hrajeme
již třetím rokem a stále baví diváky i nás. Lístky
budou v předprodeji v infocentru v Žihobcích.
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Na scénu našeho divadla 18. listopadu 2017
zavítají
sušičtí
ochotníci
divadla
SUŠDIVOCH. S komedií Babička v trenkách
jistě pobaví všechny přítomné.
Děkujeme za dosavadní přízeň a těšíme se na
vás.
-Libuše Chalupková-

 Z farnosti 
Římskokatolická farnost Žihobce pořádala
v minulém období následující akce:
V pátek 7.7.2017 se uskutečnil za účasti více než
50 posluchačů varhanní koncert s trubkou, ve
kterém účinkovali paní Miroslava Svobodová
/varhany/a p. Radek Rejšek /trubka/. Hned
následující den, v sobotu 8.7.2017, jste mohli
opět v kostele Proměnění Páně navštívit koncert
českoněmeckého orchestru Spojené smyčce
/Klatovy-Cham/, který dirigoval p. František
Řezáč a který byl již tradičně na začátku
července pořádán manželi Froulíkovými.
Trilogii letních koncertů pak uzavřel v sobotu
5.8.2017 18,00 koncert PELLANT TRIA – p.
Martin Kos, Martin Kaplan – housle
p. Josef Fiala – viola.
Pro adventní období 2017připravujeme:
-sobota
9.12.2017
pěvecký a chrámový
sbor VELKOBOR – vede pí. Radka Kočí
-pondělí 25.12.2017
vánoční koncert
žihobeckých dětí – Žihobce a Sušice na Boží
hod vánoční
(tradiční pohlazení po duši
rodičům a blízkým k nejkrásnějším svátkům
v roce).
Jste srdečně zváni!
Nemůžeme také nevzpomenout významné
události, kterou jsme prožili v neděli 2.července
2017 - nešpory – v žihobeckém chrámu
Proměnění Páně. V tento den oslavil 40. výročí
kněžského svěcení v početném okruhu svých
farníků, známých a přátel z farností, v nichž
působil, slavný žihobecký rodák, Mons. Mgr.
Adolf Pintíř
Dodatečně přejeme pevné zdraví v kněžské
službě do dalších let!
-Petr Koutský-

 Spolek Lamberská stezka 
Spolek Lamberská stezka v letošním letním
období uspořádal zájezd do Drážďan spojený s
plavbou po Labi z městečka Pirna do Drážďan.
Kromě krásného zážitku z plavby lodí jsme si
prohlédli jak monumentální barokní městské
centrum s kostelem Kreuzkirche, rezidencí
saských panovníků Rezidenschloss , centrum
Semperoper, tak i komplex obrazáren a muzeí
Zwinger. Většina účastníků byla uchvácena
krásným prostředím cíle zájezdu spojeným s
pěkným počasím.
V prosinci /sobota 2.12.2017/ plánujeme zájezd
na prožití neopakovatelné adventní atmosféry
v bavorských
městech
Bayreuthu
a
Bambergu, který povede naše průvodkyně paní
Veronika Kočí. Jste zváni!
Připravujeme také 2 projekty na obnovu
památek a prodloužení pěší stezky od pomníku
Emila Antona Lamberga v Soběšickém háji,
které projdou výběrem v Euroregionu na podzim
tohoto roku s následnou realizací v r. 2018.
Spolek se účastní i přípravných prací v členské
obci Frymburk na realizaci akce k 800. výročí
zmínky o vzniku obce v roce 2018.
Trvale doplňujeme nabídku knižního trhu o
publikace Kněžna Káča, Vzpomínky na Sušicko
z dob kněžny Káči a Tragédie pošumavských
obcí z naší publikační dílny, které můžete najít
na pultech obou sušických knihkupectví či v
našich Informačních centrech v jednotlivých
obcích.
-Karel Baumruk-

 Zveme

Vás na akce v muzeu 

Letní období v muzeu Lamberská stezka je tím
nejrušnějším a i proto máme pro návštěvníky
otevřeno sedm dní v týdnu. Po celou hlavní
sezónu a i nadále nabízíme krásné výstavy,
kterými jsou Renesanční rendez-vous Vladimíra
Arnošta, vzpomínková výstava Letem světem
Pavla Javorského a tradiční a velice oblíbenou
výstavu krásných obrazů Simonetty Šmídové.
Pokud jste dosud nestihli, výstava pana Arnošta
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bude k vidění do konce září a ostatní až do
konce října tohoto roku.

V podzimním a předvánočním období se můžete
těšit také na již tradiční víkendy s tvořením. O
všech akcích vás budeme informovat, a proto
sledujte naše webové stránky www.zihobce.eu,
facebook nebo vývěsky na dveřích muzea či u
obchodu. Za vaši přízeň děkujeme a těšíme se na
setkání při akcích, které pro vás připravujeme.

 Přání
našim jubilantům 
Nyní už pracujeme na přípravě plánu výstav a
akcí pro následující období a rok 2018 a jen
namátkou, můžete se těšit například na výstavu
kostýmních návrhů Aleny Schäferové k filmům
české televize (Jan Hus, Karel IV.), na výstavu
fotografií Vladimíra Fausta z Horažďovic, nebo
výstavu uniforem a předmětů vztahujících se
k první světové válce. Tím si připomeneme také
stoleté výročí ukončení tohoto celosvětového
konfliktu.
Co nás ale čeká v nejbližší době? I letos se
můžete těšit na sérii besed v zimním období.
Letos je ale pojmeme jinak. V Žihobcích
budeme ochutnávat svět a tak součástí vesměs
cestovatelských
přednášek
bude
vždy
ochutnávka jídla či nápoje typického pro tu
danou zemi.
Úplně první pozvánka je na čtvrtek 12.10.2017,
kdy si v přednáškovém sále vyslechneme
besedu s úžasnými barevnými fotografiemi a
videi z Rumunska (p. Dvorská a p. Kašpar) a
samozřejmě ochutnáme, co je pro Rumunsko
typické.
V pondělí 6.11.2017 nás čeká Maďarsko se
svou vyhlášenou kuchyní a v prosinci
zůstaneme v České republice, na Moravě, kdy
ochutnáme moravská vína nebo se zahřejeme
svařeným vínem.

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.

SRPEN

Kojzarová Milada
Šeflová Vlasta
Lavičková Marie

Žihobce
Rozsedly
Šimanov

ZÁŘÍ

Humlová Marie
Hostková Marie

Žihobce
Bílenice

ŘÍJEN

Míčková Zdeňka
Železný Bohumil
Svatková Hana
Šimáčková Božena

Žihobce
Rozsedly
Žihobce
Rozsedly

LISTOPAD

Kukrecht Jaroslav
Vindiš Stanislav
Niebauer Karel
Zábranský Miloslav
Pešková Anna
Hubačová Eva

Žihobce
Šimanov
Šimanov
Bílenice
Žihobce
Žihobce

PROSINEC

Vindišová Věra
Vondrovský Tomáš
Vaňková Božena
Holý Václav
Zábranská Emilie

Šimanov
Žihobce
Bílenice
Žihobce
Bílenice
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