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 Informace

z obce 

Vážení spoluobčané,
v dnešní složité situaci, kdy je stále vyhlášen
nouzový stav a platí určitá nařízení, bych chtěl
vám všem, kteří toto dodržují, velmi poděkovat.
Ano, už se vracíme pomalu k normální situaci, ale
prosím vydržte a dodržujte tato pravidla a
nařízení.
Pro ty, kteří pochopili nařízení jinak,
doufám, že si uvědomují, že všem je měřeno
stejně, a že svým chováním představují nebezpečí
i pro ostatní.

K životu v obci
V této situaci, ale pokračujeme dále ve
fungování a akce, které byly naplánovány, se
snažíme plnit. Dokončili jsme fasádu na obecním
domě v Bílenicích v ceně přes 500.000,- Kč. Dále
se blíží do finále oprava obecního domu
v Rozsedlích, kde v těchto dnech byla zahájena i
oprava kapličky. Jak víte, největší akcí, která
právě probíhá, je stavba vodovodu v části
Kadešice. Zde bych chtěl majitelům nemovitostí
znovu připomenout, že je nutné určit definitivní
místo připojení pro vodovodní přípojku, popř.
zahájit činnost prací na svém majetku (vodovodní
šachtu, průraz do sklepa atd.). Je zažádáno o
dotace, jak z Plzeňského kraje, tak ze státních
fondů, ale zde je situace momentálně dosti
nejasná, a to s ohledem na výši financí, které si
budou moci dovolit tyto instituce uvolnit.
Všem přeji, aby ve zdraví tuto dobu
přečkali, a ještě jednou děkuji za dodržování
nařízení a pořádku.
Věřte, bude líp a přeji krásné dny.
Pavel Chalupka
starosta obce
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 Ze

školy

Mezi první školní akce v novém
kalendářním roce patřilo fotografování letošních
prvňáčků do regionálního tisku a divadelní
představení „Dášeňka“, na které jsme se vypravili
do Sušice. Představení se dětem líbilo a hned po
příjezdu do školy svoje zážitky z divadla přenesly
na papír v podobě krásných obrázků.
První pololetí jsme zakončili nejen
slavnostním předáním vysvědčení ve třídách, ale
také kouzelnickou show se zvířaty. Měli jsme
možnost dozvědět se spoustu zajímavostí o chovu
exotických zvířat. Ti odvážnější si mohli pohladit
nejen některé z plazů, ale také si pochovat jiné
domácí mazlíčky a nakonec se s nimi i vyfotit.
Další týden ve škole uběhl rychle a na
dveře už ťukaly jarní prázdniny. Během nich si
mohly děti odpočinout a připravit masky na
blížící se dětský karneval. Hned v týdnu po
prázdninách jsme se všichni sešli v krásně
vyzdobené tělocvičně. Přivítali jsme společně
duo ze skupiny Miš Maš, které si připravilo pro
letošní karneval program plný písniček, soutěží a
tancování. S nadšením se zapojili malí i velcí
účastníci karnevalu. O občerstvení v podobě
voňavých a chutných koblížků se na závěr
postaraly paní učitelky z MŠ.

Příjemným zpestřením byla začátkem
března pro děti návštěva Krejčíka Honzy s
pořadem „Hurá do školy“, který jako vždy sklidil
úspěch. Po skončení pořadu se děti při vyučování
i v družině pustily do malování, vystřihování a
lepení postavy oblíbeného dětského baviče.
Obrázky děti Honzovi zaslaly a udělaly mu tím
velikou radost. Od Honzy dostaly poděkování a

přístup zdarma k písničkám na jeho webových
stránkách.

Děti z 3. a 4. ročníku se dobrovolně a s
nadšením zapojily v rámci ochrany přírody do
projektu ČESON „Náš soused netopýr“. Ukázaly
svoji šikovnost a zručnost při práci s pilou,
kladívkem a hřebíky, ale hlavně při vypalování
vlastnoručně navržených obrázků do dřeva.
Výrobky (odpočívadla pro netopýry) sklidily
úspěch a budou předány odborníkům, kteří je
umístí v prostorách zámecké půdy při jarním
sčítání netopýrů.
Odměnou, které si velmi vážíme, bylo
získání certifikátu pro naši školu a památeční
plakety, která je určena k instalaci na stěnu
budovy. Od organizátorů projektu a od paní
ředitelky školy dostali krásné dárky účastníci
projektu: Verunka Vaňková, Péťa Blatský, Kája
Janda, Štěpa Lysáček, David Peleška a Maxim G.
Rambousek.

Vedle Lesů hlavního města Prahy,
Ekocentra Lipka v Brně, dalších organizací i
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jednotlivců se žáci naší školy zařadili mezi
oceněné. Doufejme, že se stanou inspirací všem,
kteří chtějí pomáhat přírodě.

Děti ve školní družině nezahálely ani
chvilku a mimo jiné akce se s úspěchem
zúčastnily hned několika soutěží výtvarných i
literárních.
V únoru proběhla zajímavá beseda „O
historii naší obce“ s paní Mgr. Veronikou Kočí z
muzea, která si udělala čas, přišla mezi děti a
svoje poutavé vyprávění doplnila dobovými
fotografiemi, ukázkami z novin a časopisů a
trpělivě zodpovídala všechny dotazy. Besedu
zakončil znalostní kvíz o drobné ceny, který
vyhrál Štěpán Lysáček ze 4. ročníku.

V pátek 28. února následovala exkurze do
místního muzea, kde jsme si prohlédli expozici
Rekonstrukce zámecké místnosti. Obdivovali
jsme starožitný nábytek, repliky dobového
oblečení a prohlédli si vystavené staré fotografie.
Celou prohlídku doplnila paní vychovatelka Mgr.
Jaroslava Hrušovská zajímavým výkladem.
V soutěži literární získala družina nejen
ocenění, ale i pozvání do nakladatelství
Fragment. Děti vyhrály „Kouzelné knižní
dopoledne s Fragmentem“ – návštěvu redakce,
kde poznají vznik knihy, vyzkoušejí si vymýšlení
názvů knih a tvorbu jejich obálek.
Umístění získaly děti také v literární a
výtvarné soutěži „O nejhezčí jarní básničku“ a ve
výtvarné soutěži žákovských kolektivů „Pohádky
ze sluneční zahrádky.“
V celorepublikové soutěži „Namaluj
vlastní erb“ se naši žáci umístili takto: MŠ, 1. a 2.
ročník ZŠ – 1. místo – Ella Mottlová, 3. – 5.
ročník ZŠ – 4. místo – David Peleška.
Vyhodnocování ostatních soutěží, do
kterých je naše družina zapojená, stále probíhá a
my se můžeme těšit na výsledky.
Pro děti byly naplánované další zajímavé
školní akce (návštěva Městské knihovny v Sušici,
jarní sportovní den, nácvik na besídku ke Dni
matek, zábavný velikonoční týden, soutěž o
nejkurióznější pomlázku, velikonoční pečení…),
které se bohužel z důvodu koronavirové epidemie
nemohly uskutečnit, ale přesto věříme, že si je
děti příští rok vynahradí.
Od 11. 3. 2020 z nařízení vlády a
Ministerstva zdravotnictví došlo k uzavření školy,
výuka probíhá dále distanční formou.
V důsledku těchto událostí proběhl letos
zápis do prvních tříd písemnou formou bez
přítomnosti dětí. V novém školním roce přivítáme
šest prvňáčků, na které se už velmi těšíme 😊
Popřejme si na závěr do dalšího období
hlavně pevné zdraví a sílu k zvládnutí této
nelehké situace.
Mgr. D.Votavová
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 Z Rozsedel 
Masopustní průvod Kadešice - Rozsedly
V sobotu 14. února jsme se tradičně
sešli v 8.00 v místním hasičském klubu. Poté jsme
se přesunuli do Kadešic, kde jsme zahájili
průvod. Akce je to vždy pěkná a náročná, proto
jsem vždy ráda, že se všichni sejdeme.
Velké poděkování patří všem, kteří nás i letos
přivítali ve svých domácnostech. Velmi
děkujeme Jardovi Chmelenskému za hudební
doprovod!
Mezinárodní den žen v Rozsedlích
V pátek 6. března patřil hasičský klub především
ženám. Mám radost, že i letos jsme se všechny
sešly a užily si tento den. Věřím, že v této tradici
budeme pokračovat i nadále.
Prokopová Michaela
Štampachová Martina

 SDH

Žihobce 

SDH Žihobce – v době, v níž se moc nevidíme

průvod obcí. Příjemnou náladu podtrhlo krásné
slunečné počasí. Ohlasy byly jen pozitivní a
můžeme si přát, aby i příští rok se akce
zopakovala.
V průběhu ledna jsme zahájili nový rok
s našimi hasičskými dětmi, začali jsme pravidelně
chodit do tělocvičny. Výbor připravil celoroční
plán činnosti a aktivit pro děti, bylo se na co těšit.
Plán jsme vyvěsili na naše webové stránky, jenže
… 12. března se situace hodně změnila. A tak
z dalších plánovaných akcí sešlo. Nemohla se
uskutečnit Noc v hasičárně, výlet do bazénu,
velikonoční tvoření, …
A jak to bude dál? Všechny sportovní akce
jsou do konce června zrušeny, prázdninové
aktivity zatím pozastaveny. Dodržujeme a
respektujeme všechna nařízení vlády ČR.
Hasiče sice nevidíte jako organizátory
společenských akcí, ale jsou stále připraveni
pomáhat. Od doby vyhlášení nouzového stavu
byli hned třikrát zapojeni do pomoci občanům.
V první případě šlo o pomoc občanům - dovoz
léků, v druhém a třetím se jednalo o likvidaci
požárů. V jednom případě šlo o hašení travního
porostu v chatové oblasti u rybníka „Vráňovka“,
v druhém o hašení lesního porostu v katastru obce
Soběšice. Děkujeme tímto aktivním členům
zásahové jednotky SDH Žihobce.

Vyhlášení nouzového stavu v naší
republice se samozřejmě dotýká i naší spolkové
činnosti. Proto dnešní článek lze rozdělit na dvě
části, na dobu před 12. březnem a dobu po něm.

I v připraveném plánu pro dospělé se musí
vynechávat. Prvním škrtem budou stavění májky,
pálení čarodějnic, hudební a sousedské posezení
na návsi.

V sobotu 22. února bylo v obci veselo,
podařil se zorganizovat tradiční masopustní
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ROZHODNUTÍ VÝKONNÉHO VÝBORU
FOTBALOVÉ
ASOCIACE
ČESKÉ
REPUBLIKY O UKONČENÍ SOUTĚŽNÍHO
ROČNÍKU 2019/2020 A SOUVISEJÍCÍCH
OPATŘENÍCH

Přejeme všem pevné zdraví, abychom se
v brzké době setkali při dalších pořádaných
akcích.
Těšíme se na všechny v lepších časech.
Informace o dění ve vývěsce SDH a na
www.sdhzihobce.cz.
Za SDH Žihobce
L. Chalupková

 TJ Žihobce 
Rozhodnutí VV FAČR o ukončení fotbalových
soutěží 2019-2020 ...
Přestože sezónu 2019/2020 jsme měli
velmi dobře rozehranou a naše ambice směřovaly
k postupu a návratu do vyšší soutěže, zasáhla
"vyšší moc" a vše je jinak!!! Jak se bude vše dále
vyvíjet, záleží na dalším vývoji kolem COVID-19
a restrikcích v rámci vládních opatření.
Kromě sportovní činnosti je vážně ohrožena i
letní sezóna v našem areálu, vč. koupaliště a
kempu. Vzhledem k tomu, že provoz areálu je
jediným zdrojem našich příjmů, nečeká nás v
následujících měsících, stejně jako celou
společnost, nic lehkého. Jsme si ovšem vědomi
vážnosti situace a uvědomujeme si, že zdraví je
na prvním místě. Věřme, že bude líp a brzo se
zase setkáme. Společně to zvládneme!

1. Ke dni 08.04.2020 se ukončuje Soutěžní ročník
2019/2020 ohledně mistrovských a pohárových
soutěží vyjma:
a) soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové
asociace jako řídícího orgánu soutěže;
b) poháru FAČR – MOL Cup 2019/2020.
2. Pro pořadí družstev v soutěžním ročníku
2019/2020 se použije § 18 Soutěžního řádu s tím,
že rozhodným dnem pro takové určení je
08.04.2020; tím není dotčena změna v důsledku
pravomocného
rozhodnutí
vydaného
v disciplinárním
řízení.
3. Ustanovení § 19 tohoto řádu o postupech a
sestupech se pro soutěžní ročník 2019/2020
nepoužije
vyjma
případu,
kdy
a)
bude
některé
z
družstev
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sestupovat; a
b) počet družstev v příslušné skupině ČFL nebo
MSFL nebude upraven postupem jiného družstva
do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY podle § 21
Soutěžního
řádu;
a
c) ŘKČ nebo ŘKM výslovně rozhodne o tom, že
z tohoto důvodu bude příslušný počet družstev
sestupovat.
4. Řídící orgán soutěže pro případ vyššího počtu
družstev v soutěži upraví v Rozpisu soutěží pro
soutěžní ročník 2020/2021 počet postupujících a
sestupujících družstev tak, aby po tomto
soutěžním
ročníku
došlo
k
dosažení
předpokládaného počtu družstev v jednotlivých
soutěžích.
5. Ustanovení § 21 Doplňování míst v soutěžích
není tímto rozhodnutím dotčeno, když právo
účasti se odvozuje z pořadí ke dni ukončení
soutěžního ročníku 2019/2020 s tím, že se týká
družstev umístěných od prvního místa včetně.
6. Řídící orgán zařadí do jednotlivých soutěží pro
uskutečnění losovacího aktivu pro soutěžní
ročník 2020/2021 ty členské kluby, které byly
zařazeny do losovacího aktivu pro soutěžní
ročník 2019/2020, ledaže členský klub nesplní
další podmínky stanovené v § 16 Soutěžního
řádu.
7. Z předkol poháru FAČR postupují stejná
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družstva jako v soutěžním ročníku 2019/2020.
8. Výše kompenzačních poplatků podle § 33 se
pro soutěžní ročník 2020/2021 snižuje na ½.
9. Výše kompenzačních poplatků stanovených v
Rozpisu soutěže pro soutěžní ročník 2020/2021
nesmí být vyšší než ½ výše stanovené pro
soutěžní
ročník
2019/2020.
10. Ligová fotbalová asociace je oprávněna
upravit Rozpis soutěží pro soutěžní ročník
2019/2020.
11. Pro losovací aktiv soutěžního ročníku
2020/2021 organizovaný ŘKČ a ŘKM se stanoví
nejzazší
termín
15.08.2020.
12. Semifinálová a finálové utkání poháru FAČR
– MOL Cup 2019/2020 se sehrají v nových
termínech, které určí řídící orgán soutěže na
základě dalšího vývoje opatření orgánů státní
správy.
13. Pořádání nemistrovských soutěží a
přátelských utkání je možné, ovšem pouze v
souladu s předpisy nebo rozhodnutími orgánů
státní správy a samosprávy vydanými zejména v
souvislosti se šířením nemoci COVID-19.
Převzato ze stránek TJ Žihobce
tj.zihobce.eu

 Lamberská

Členové spolku v průběhu měsíce března
a dubna připravili podklady pro žádost do
Státního zemědělského intervenčního fondu na
realizaci naučné stezky Bukovník – Bitovín
„Procházka místy bojů třicetileté války“
s realizací akce v roce 2021. Žádost byla podána
v 16. týdnu.

stezka 

Karel Baumruk

Spolek LAMBERSKÁ STEZKA

 Žihobecké

divadlo 

Členové spolku absolvovali valnou
hromadu spolku v Muzeu Lamberské stezky
v úterý 18.2.2020. Při této příležitosti se stali
účastníky slavnostního odhalení originálu obrazu
Kněžny Kateřiny z Lambergu, který byl
zakoupen z rodinného majetku rodu v Rakousku.
Aktu se zúčastnila i paní Silvie Somasgutner,
která má velký podíl na vyhledání obrazu a jeho
získání do majetku Obce. Akce byla navštívena
širokou veřejností a měla kladný mediální ohlas.
Obraz se stal součástí stálé expozice muzea a po
jeho znovuotevření po 25. květnu bude k vidění
v rámci prohlídky. Atraktivita obrazu spočívá
převedším v tom, že nám představuje nám dosud
ne přesně známou podobu Kateřiny von Lamberg
a doplňuje tak mozaiku našich poznatků.

JARNÍ SEZÓNA V ŽIHOBECKÉM
DIVADLE
Letošní zimní měsíce využili členové spolku
Žihobecké divadlo k nácviku hry Řež a běž.
Publicita akce a její vlastní provedení /premiéra
20. 3. 2020, 1. repríza 21. 3. 2020/ nemohly být
realizovány vzhledem k nákazové situaci v České
republice.
Tento fakt je nepříjemný, ale o to více stojíme o
předvedení hry v čase, kdy to bude možné.
O termínu budete včas informováni.
Karel Baumruk
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 Muzeum a Infocentrum 
Největší dosavadní akcí v našem muzeu bylo
odhalení originálu obrazu s podobiznou kněžny
Kateřiny von Lamberg, které se uskutečnilo
v úterý 18. února. Obraz byl představen široké
veřejnosti a výjimečnosti této události si všimla i
celostátní média. Obraz doplnil stálou expozici
muzea spolu se dvěma dalšími, v tomto případě
už kopiemi, kde je opět vyobrazena Kateřina von
Lamberg v mladém věku. V prvním případě se
svým nejstarším synem v náručí a v druhém se
svou rodinou v přírodě.

zrušeny. Některé posuneme, jiné nahradíme a
samozřejmě již připravujeme nové výstavy a
akce, na které se můžete těšit.
Letošní léto bude jako již tradičně patřit obrazům
Simonetty Šmídové.
Další výstavou bude tematická výstava
fotografií Vladimíra Fausta z Horažďovic a
vše doplní výstava pro celou rodinu věnovaná
maňáskům a loutkám ze sbírek Jarmily
Strakové z Andělic. Ostatní naplánované akce se
budeme snažit realizovat s ohledem na aktuální
situaci a možnosti, proto vás prosíme, sledujte
naše webové či facebookové stránky a
samozřejmě obecní vývěsky.
Těšíme se, až se s vámi opět setkáme v našich
zámeckých prostorách 
-vkPOZVÁNKA
NA
VÝLETY
LAMBERSKÉM PANSTVÍ

PO

Protože současná situace nepřeje hromadným
akcím a návštěvám kulturních stánků a naopak
jsou nasnadě zdravotní vycházky, přidáváme pár
tipů na výlety po okolí.
Na vrch Kozník (Kosník) za tajemnou ruinou

Jakmile bude naše muzeum znovu otevřeno,
s čímž se podle posledních údajů počítá od 25.
května 2020, všechny tyto poklady si můžete
v rámci prohlídek prohlédnout.
S ohledem na nouzový stav v ČR byly ale
všechny následující akce od března bohužel
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Výchozím bodem je pro nás kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Nezamyslicích. Odsud se vydáme
po zelené naučné stezce směr Hejná na tzv.
Staviště. Tady se napojíme na žlutou značku,
která také vede do Hejné, ale okolo vrchu Kozník.
Po asi 2km se dostaneme těsně pod samotný
vrchol (636 m) a buď sejdeme po lesní cestě
k Panskému rybníku a vrátíme se zpět do
Nezamyslic nebo se vydejte vstříc dobrodružství
a cca ještě 100m vystoupejte na samotný vrchol
kopce po neznačené cestě. Pozor, cesta je po
kácení lesa hůř znatelná. Na vrcholu kopce
najdete ruinu malé kamenné stavby, která je
v mapách označena jako kaple Lamberků.
Předpokládáme ovšem, že k tomuto účelu stavba
postavena nebyla, neboť o ní neexistuje žádný
církevní záznam. Spíše to byla podle slov Honzy
Kavaleho lovecká útulna, protože vrch Kozník
byl významným lamberským loveckým revírem.
Tak jako tak je to krásné místo s hezkými výhledy
do okolí.
Vycházka hajného Nasse Soběšickým hájem

Na vycházku hajného Felixe Nasse se vydejte od
první naučné tabule, kterou najdete cca 100m od
odbočky ze silnice asi 1km za Soběšicemi směr
Parýzek.
Zde vpravo pod silnicí začíná naučná cesta
s délkou cca 2,7km, která vás provede
romantickou lesní cestou.
Součástí okruhu je také zastávka u pomníku
tragicky zesnulého Emila Antona von Lamberg,
kterému se při lovu ve zdejším revíru roztrhla
puška. Procházka vás povede okolo jezírka a také
třech kamenů s nápisy, které vytesal právě hajný
Nass jako důkaz úcty svým chlebodárcům,
Lamberkům a také tehdejšímu císaři Franzi
Josefovi.

 PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE
ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI 
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji
se od 14. června mohou těšit na více než 300
nových moderních autobusů v barvách
Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou
nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma
moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí
nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na
hlavních trasách ve vybraných spojích bude k
dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který
budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak i
pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro
předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou
dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude vám na
cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak
muset komplikovaně řešit, se kterým dopravcem
pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na
webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku a
Instagramu IDPK.cz.
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