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 Slovo

starosty 

Vážení spoluobčané.
Nejprve si dovolím všechny pozdravit v Novém roce
2017, popřát všem hodně zdraví, štěstí a pohodu.
Teď se již budu věnovat několika tématům –
oblíbeným odpadům, plánům na další období a také
trochu zhodnocení předchozího období.
Odpady. V roce 2016 jsme začali se sběrem BIO
odpadů a provozem komunitní kompostárny.
Podařilo se nám umístit na komunitní kompostárnu
cca 400m3 BIO odpadu. Na jaře bude část tohoto
kompostu překátrována a tento kompost lze opět
využít na pozemcích občanů a Obce. V oblasti

komunálního odpadu sváženého periodicky jsme
klesli o cca 25 tun, ale o cca 20 tun komunálního
(velkoobjemového) sebrali při dvou ročních sběrech.
Jelikož bylo zjištěno, že tonáže jsou velmi
rozkolísané, bylo přistoupeno od měsíce prosince k
vážení po jednotlivých obcí. Zde se ukazuje, že
některé obce (Bílenice) mají nepoměrně větší číslo
přepočtené na obyvatele. Pokud rozdíl v čase bude
stále velký, přikročíme ke kontrole odpadových
nádob. Dařilo se nám i při sběru separovaného
odpadu, kde hlavně plasty vzrostly i desítky procent.
V celkové sumě vychází tato oblast na cca 800 Kč na
platícího občana.
Plány na další období. Rozšíření vodovodu Rozsedly
do obce Kadešice. V této oblasti již probíhá výběr
zpracovatele projektové dokumentace. To znamená,
že se bude několik měsíců urputně papírovat
a občany obce Kadešice čeká setkávání s projektanty.
Další záměr, který byl otevřen, je výstavba
komunitního centra se zázemím pro hasiče v obci
Rozsedly. Zde probíhá první dotazování úřadů, zda v
místech, kde chceme stavět je možno stavět.
Samozřejmě neusnul, ani záměr využití přízemí
zámku Žihobce. Pokračujeme i v dalších opravách
typu střechy, fasády, komunikace a cesty, zeleň. Zde
je úkolem co možná největší výtěžnost z dotačních
titulů státu, Plzeňského kraje a dalších subjektů jako
např. MAS, ČEZ a podobně.
A teď trochu hodnocení. Hospodaření obce je
v mírném přebytku (čísla budou zveřejněna po
schválení zastupitelstvem Obce), chod obce je po
všech směrech v dobré kondici, vztahy se spolky
organizacemi a subjekty ve všech částech jsou velmi
dobré. Vztahy s nadřízenými orgány a institucemi
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jsou v pořádku, i když někteří občané Obec zapsali
a zapisují naši Obec u těchto institucí černým
písmem. Jsou i věci, které se nepovedli – napojení
zbylých občanů na ČOV , ale i zde se blížíme
k poslednímu kroku, větší zapojení občanů do života
obcí – názory a náměty kam směřovat obce, co Vás
nejvíce trápí, co by Vám nejvíce pomohlo. Zde jsou
bohužel slyšet pouze jedny a ty samé hlasy
v několikrát již vymlácené slámě. Zde by vedení
určitě uvítalo větší účasti občanů na strategii
směřování Obce.
Děkuji všem za pozornost.
– Pavel Chalupka –

 Ze

školy 

Podzim se nesl ve znamení spousty akcí. Například
31. 10. jsme si užili „Dýňování s rodiči“, vydlabali
jsme krásné dýně a vystavili před školou. Poté jsme
v halloweenských maskách vyrazili na obchůzku po
vsi.
V listopadu jsme si užili pohádek, a to hned dvakrát:
„STOP pohádka“ a „Kocour v botách“, která byla
plná veselých písniček.

V prosinci nás tradičně 5. 12. navštívil čert a Mikuláš
s andělem a 7. 12. jsme byli v kině v Sušici na
přírodovědném filmu o Filipínách, pro nás tak
exotickém kraji. A opět jsme se dozvěděli mnoho
nového a zajímavého. Film se nám moc líbil.

A pak už nastal ten správný předvánoční shon:
Rozsvícení vánočního stromu v Žihobcích (26. 11.)
Vystoupení pro naše seniory (9. 12.)
Vystoupení pro rodiče a veřejnost (21. 12.)
Besídka ve škole a rozdávání dárečků (22. 12.)
Žáci si mezi sebou věnovali různé drobnosti a od
Ježíška též přibylo dárků do školy a školní družiny.
Vystoupení v kostele (25.12.)
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Ještě než se rozdá pololetní vysvědčení, nás čeká
program zaměřený na prevenci sociopatologických
projevů v chování: „Soudní síň“.
Přejeme všem v novém roce pevné zdraví, hodně
štěstí a pohody.
-Jindřiška Houzarová-

 Ze

školky 

Vánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, ale
také proto, že nabízí nepřeberné množství činností,
které zpestří atmosféru a nechají vzduch prosycený
vánočním těšením. Zejména děti prožívají toto
období „naplno.“

Letos jsme se rozhodli obměnit tradiční akce ve
školce a vrátit se ke staré tradici vánočního betléma.
V polovině prosince jsme navštívili muzeum Šumavy
v Sušici a prohlédli si mechanický betlém s kopiemi
významných budov města a okolí. Všem se rozzářila
očička, když se figurky daly do pohybu a stará
řemesla ožila.
Jako každý rok jsme se v naší školce přivítali s
Mikulášem, tentokrát byla ale třída plná malých
čertíků, kteří si museli vysloužit „Čertovský výuční
list.“ Šikovní čertíci si s maminkou vyrobili čertíka i
pro doma.

I naše vánoční vystoupení pro veřejnost se konalo ve
stejném duchu tradičních vánoc. Velké očekávání
pak završila vánoční besídka s nadílkou v naší třídě.
Po „Novém roce“ jsme se společně přivítali a nezapomněli na tradici „Tří králů“.
A nyní se už těšíme z návštěvy „Paní zimy“ a zimních radovánek na sněhu.
-Eva Čapková-

4
Žihobecké listy 1/2017

Z

 Z Bílenic

divadla 

Spolek Žihobecké divadlo J. K. Tyla v závěru
loňského roku 2016 sehrál 4 produkce hry Podhorský
penzion a to:
-8. října 2016 – Kolinec
-14. října – Kašperské Hory
-5. listopadu – Velké Hydčice
-19. listopadu – Bolešiny
Dne 3. 12. 2016 byla představena nová hra pro rok
2017 Žena v trysku století autora Zdeňka
Poskalského, která bude nosným repertoárem
souboru dospělých pro letošní rok.
Od 8. ledna je tato hra nacvičována jedenkrát týdně
a o termínu premiéry budeme včas informovat.
Všem členům souboru dospělých i dětí je nutno za
obětavou práci v uplynulém roce veřejně poděkovat.
Rovněž děkujeme našim věrným divákům, kteří plní
náš stánek při premiérách a ostatních akcích spolku.
Zvláštní poděkování patří našim sponzorům, bez
jejichž finanční pomoci není možno divadelní činnost
provozovat.
Všem obyvatelům našeho regionu přejeme
v nastávajícím roce 2017 hodně zdraví, štěstí,
pohody v rodinách i v osobním životě.
-Karel Baumruk-

Z



Milí čtenáři,
chtěla bych Vás seznámit s děním v Bílenicích na
konci roku 2016. V sobotu 26.11.2016 od 15:00
v místnosti obecního domu v Bílenicích se konalo
předvánoční posezení spojené s tvorbou pro děti a
rozsvícením vánočního stromu na návsi v Bílenicích.

Na tvořivou dílničku se sešlo 20 dětí a 27 dospělých,
zúčastnil se i pan starosta Ing. Pavel Chalupka.
Každé z přítomných dětí si mohlo vytvořit několik
výrobků (dva druhy svícnů, vánoční závěs do okna
nebo vykrajovat ozdobičky z medových plátů).
Dětem bylo podáváno občerstvení.

farnosti 

V našem kostele Proměnění Páně v Žihobcích
proběhl v neděli 25. prosince 2016 o 10. hodině
dopolední hodinový koncert, na kterém vystoupily 2
soubory:
-děti Základní školy Žihobce pod vedením ředitelky
pí. Jindřišky Houzarové
-děti sušických škol, ze Žihobec a okolí – vedla pí.
učitelka Martina Svatková,
kde 60 krásných dětských hlasů zvěstovalo
chrámovému obecenstvu poselství vánoc a pokoje.
Ohlas koncertu byl obrovský, obecenstvo
aplaudovalo spontánně a vřele.
Za vystoupení patří veliký dík zejména účinkujícím a
jejich vedoucím, dále i všem návštěvníkům
koncertu, kteří podpořili svou účastí slavnostní
náladu Božího hodu.
V průběhu roku 2017 budou pořádány v kostele
rovněž kulturní vystoupení, nejbližší je plánováno
u příležitosti velikonočních svátků.
Děkujeme
všem
návštěvníkům
bohoslužeb,
kulturních akcí a veškerých aktivit, které pořádá naše
farnost a těšíme se, že se budeme setkávat i nadále.
- Petr Koutský -

Poté se všichni shromáždili před hasičárnou a společně šli průvodem s lampionky na náves, kde byl
rozsvícen vánoční stromeček a zazpívány koledy.
Do nového roku 2017 přejeme všem hlavně mnoho
štěstí, zdraví a pohodu, za SDH Bílenice
- za SDH Bílenice Michala Hodánková -
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 Z Rozsedel



Hasičky Rozsedly – sezóna 2016.
Hasičská sezóna 2016 pro ženy nebyla moc bohatá.
Vůbec jsme se nemohly sejít a když už, tak nebyla
funkční mašina. Dávaly jsme dohromady sestavu a
sháněly sponzory.
Začaly jsme celkem úspěšně okrskem v Bilenicích.
Byl to velmi podařený závod. Bylo krásné počasí a
bohatý doprovodný program, jelikož v Bilenicích
slavili hasiči výročí. Zde jsme se umístily na druhém
místě v druhé věkové kategorii. Na vyřazovák už
jsme se bohužel nesešly.
Z pošumavké hasičské ligy jsme jely jen jednu soutěž
a to 8. srpna na domácí půdě v Rozsedlích. Soutěž to
byla náročná, jelikož na ní jezdí ty nejlepší družstva z
klatovského okresu a my se zasekly hned na začátku
a zkončily na osmém místě. Kluci nás ale potěšili se
svým 2. místem a soutěž si všichni užili. Zúčastnilo
se hodně týmů a sklízeli jsme jen samou chválu,
takže to opět stálo za tu dřinu ohledně organizace a
přípravy. Všem velké díky! Šlo o velmi povedenou
akci a večer jsme poseděli u kytary.

SDH Rozsedly
Na první adventní neděli 27.11.2016 se konalo
rozsvícení vánočního stromečku a kapličky
v Rozsedlech na Hůrce. Na tomto krásném místě
jsme tuto akci pořádali již podruhé. Rodina Polanků
se postarala o nazdobení kapličky a vánočního
stromečku. My hasiči jsme připravili občerstvení,
dětem byly rozdány dárečky a všude krásně vonělo
vánoční svařené víno, cukroví a klobásy. Celou akci
zahájila Eva Dušková v kapličce spolu s živou
muzikou, kdy přijela rodina Zieglerů i se zpěvačkou.
Byla to nádherná akce a společně s houslemi,
kytarou, basou jsme si mohli zazpívat koledy u
rozsvíceného stromečku. Je hezké, když v dnešní
uspěchané době se lidé společně sejdou a na tuto
akci přišlo přes 70 lidí.
- za SDH Rozsedly Jaroslav Jiřík-

 SDH

Žihobce 

Co nás čeká v roce 2017?
Vážení čtenáři Žihobeckých listů a přátelé hasičstva!
Přejeme Vám zdraví, štěstí, radost, rodinnou pohodu
a úspěchy v profesním životě. Také více zábavy
a méně starostí. I v letošním roce pro Vás k odreagování a pobavení připravujeme několik akcí.
Malý nástin již teď v listech.

V celkové tabulce jsme se umístily s naší jednou
soutěží na 13. místě a doufám jako každý rok, že to
zase dáme dohromady a alespoň občas se sejdem,
pokecáme, protáhneme nohy a ruce, zasmějem se a
odreagujeme. Vloni těch sobot v hasičském úboru
bylo dost málo, tak snad to letos dohoníme. Chci
poděkovat obci a sponzorům Offpark, Maxtel
a Hansa Flex za příspěvky a podporu, že se mohlo
opravit čerpadlo a opět běhat. Závodní mašina není
nic levného. A též děkuji všem hasičům za
organizaci akcí v Rozsedlích.

-

za SDH Rozsedly Martina Štampachová-

Jestliže chceme být úplní, musíme v tomto čísle ještě
informovat o úspěších v posledním čtvrtletí loňského
roku. Nejmladší – naše hasičata-Lvíčata –
absolvovala podzimní kolo hry Plamen v Nýrsku.
V dosti chladném říjnovém počasí, kdy sluníčko se
rozehřeje jen kolem pravého poledne, se s obvyklou
dravostí děti pustily do branného závodu a štafety
CTIF.
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Do soutěže máme opět přihlášena dvě družstva –
mladší a starší. Branný závod (střelba za
vzduchovky,
základy
topografie,
základy
zdravovědy, požární ochrana, uzle, překonání
překážky) se starším povedl jako nikdy. Skončili na
druhém místě jen za favority celé soutěže Bystřicí
nad Úhlavou.

Celkově po součtu bodů z „braňáku“ a štafety
skončili na 7. místě z 37 kolektivů, mladší obsadili
celkově po obou disciplínách 8. místo z jednadvaceti
soutěžících týmů. Můžeme se jen těšit na
pokračování soutěže 20. května v Pačejově.

V Nýrsku jsme soutěžní rok zakončili. Schůzky Lvíčat
pokračovaly většinou sportováním v tělocvičně.
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Po vánočních prázdninách jsme měli první setkání
v nově přestavěné a vybavené klubovně u dobrot –
sladkých i slaných. Posezení, tzv. dostřikné za
uplynulou sezónu, se zúčastnili i rodiče. Podívali
jsme se na videa a fotografie ze soutěží, zasmáli
u her a nastínili letošní sezónu.

První letošní soutěžení (sportovní i znalostní) nás
čeká v Kašperských Horách v nové sportovní hale při
setkání mladých hasičů okresu Klatovy. A pak další
a další … opět nabitý rok.

Ve znamení tradice se neslo listopadové setkání - děti
hasičského oddílu ozdobily v klubovně SDH
perníčky pro veřejnost ke zpříjemnění atmosféry
u rozsvícení vánočního stromku, tentokrát na novém
místě na návsi a s rekordním počtem návštěvníků.
S napečením nám vypomohly maminky Ivča
Lysáčková a Vendulka Choulíková. I touto cestou
děkujeme.
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Členové SDH na podzim odpracovali nespočet
brigádnických hodin při rekonstrukci hasičské
klubovny. Opravu se nepovedlo realizovat formou
dotace z Plzeňského kraje, byla tedy domluvena
realizace ve spolupráci s Obcí Žihobce, která se
postarala o potřebný materiál. Děkujeme.

vydavatelské záměry i technické podmínky obnovy
a rozvoje turistických aktivit spolku v našem regionu.
O všech záměrech budete průběžně informováni.
Členové spolku přejí všem občanům regionu
a příznivcům naší činnosti v Novém roce 2017 pevné
zdraví a pracovní úspěchy.
-Karel Baumruk-

 Setkání seniorů 
Setkání seniorů se konalo opět v muzeu Lamberská
stezka. O zábavu i hudbu se postaral harmonikář pan
Kostečka z Nezdic. Občerstvení ve formě chlebíčků,
kanapek či dortíků obstaral obecní úřad. Atmosféra
byla milá a uvolněná. Těšíme se na další setkání :)

Další brigádnické hodiny byly odpracovány při
obnově staré „dražovické cesty“ pro Obec Žihobce.
Zúčastnilo se pět členů.
Do nového roku jsme vstoupili zhodnocením činnosti
na výroční valné hromadě, kde nás nebylo mnoho,
ale s představeným plánem činnosti Vás můžeme
seznámit. SDH bude tradičně zajišťovat masopustní
průvod (25. února), stavění májky (30. dubna).
Do prázdnin ještě bude organizován druhý ročník
Dne s hasiči (24. června), tentokrát nejen se složkami
Integrovaného záchranného systému.
Zábavu budeme zajišťovat o žihobecké pouti. Již
počtvrté chceme být pořadateli závěrečného kola
Šumavské hasičské ligy dětí. A to jistě není všechno!
Pokračování v příštím čísle.
Přejeme dobrý start do nového roku.
-Libuše Chalupková a Josef Fiala-

 Spolek
Lamberská stezka 
Spolek uspořádal v sobotu dne 3. prosince 2016
zájezd do předvánočního Norimberka, kterého se
zúčastnilo 39 osob. Za kvalifikovaného průvodcování
pí. Veroniky Kočí shlédli účastníci jak historickou
část města, tak i malebné předvánoční trhy. Celkový
dojem byl velmi působivý.
Na valné hromadě počátkem února budeme plánovat
další aktivity v oblasti zájezdové činnosti,
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 Zveme

Vás na akce 

MUZEUM LAMBERSKÁ STEZKA ŽIHOBCE
ZVE NA VÝSTAVY
5. 12. – 30. 3. 2017: Ivana Jeřábková (vyšívané
obrazy)
Můžete se těšit na výstavu s názvem ,,Letem světem,,
kterou uveřejníme pravděpodobně na přelomu března
a dubna. Jedná se o historické fotografie, mapy,
pohlednice a korespondence z meziválečného
období. Letem světem proto, že budete moci spatřit
dokumenty a pohlednice od Žihobec až po Ameriku.
K nahlédnutí budou i knihy z této doby jak pro děti
tak dospělé.

(Změna vyhrazena!)

 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.
LEDEN
Dandová Zdeňka
Matějovic Miroslav
Šimáčková Marie
Hubač Václav
Dlouhý František

Žihobce
Žihobce
Bílenice
Žihobce
Žihobce

ÚNOR
Rožánek Jaroslav
Hůllová Jaroslava
Žílová Jiřina
Niebauerová Marie
Rožánková Růžena
Jiříková Anna

Rozsedly
Bílenice
Rozsedly
Rozsedly
Žihobce
Bílenice

BŘEZEN
Holečková Zdeňka
Kalný Josef
Prokopová Marie
Fuksová Růžena

Rozsedly
Žihobce
Žihobce
Kadešice

DUBEN
Pelech Václav
Kůrková Jiřina
Mišáková Jana
Cina Milan

Kadešice
Bílenice
Žihobce
Žihobce
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info-muzeum@zihobce.eu, tel. 724895012. Odpovědný redaktor: Mgr. Anežka Kolajová (pokud není uvedeno jinak).
Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb ŽL. Za věcnou správnost odpovídají
autoři. Fotografie jsou vlastní, příp. staženy z webů sdružení, školy a obce.

