TIPY NA VÝLETY DO OKOLÍ
Žihobce jsou skvělým výchozím místem pro výlety do okolí. V okolí je
spousta zajímavých turistických cílů. Přímo v obci začíná značená žlutá tu
ristická stezka přes Strašín na Javorník a modrá turistická stezka přes Roz
sedly a Kadešice do Sušice. Obcí rovněž prochází trasa Evropské poutní
cesty Via nova. Rovněž cyklisté si zde přijdou na své. Značené cyklistické
trasy Vás zavedou do krásných míst Pošumaví.

www.zihobce.eu
www.lamberskastezka.cz

ŽIHOBCE
Žihobce jsou malebná ves nacházející se 12 km východně od Sušice. Ze
všech stran je obklopena pošumavskými kopci, z nichž nejvyšší je Pálená
hora (697m. n. m.). Kdysi dávno byla známá jako Sivohibice a připomínána
je už v 11. století (1045) jako majetek břevnovského kláštera. Nejslavnější
érou v historii Žihobecka je období, kdy zde žil šlechtický rod Lamberků,
zejména pak kníže Gustav Joachim Lamberk. Ten se zde zamiloval do dcery
žichovického šafáře Kateřiny Hrádkové, kterou si nakonec přes všechny pe
ripetie vzal, a vychovali spolu deset dětí. Jejich životní příběh byl ale velice
složitý a nelehký a stal se námětem i knižního zpracování prof. Procházky.
Majetek tohoto rodu byl nakonec zcela zkonfiskován, ale zůstalo zde mnoho
dnes zrekonstruovaných památek a spousta dalších zajímavostí, kvůli kte
rým stojí za to Žihobce navštívit.
(www.zihobce.eu, obec@zihobce.eu, 376 597 139)

SPORTOVNÍ AREÁL TJ ŽIHOBCE
Žihobecký sportovní areál, se nachází přímo pod obci u hlavni silnice ze Sušice
na Žihobce (směr přes Chmelnou a Dražovice). Kromě skvěle udržovaného fot
balového hřiště zde naleznete i přírodní koupaliště a sportovci jistě ocení i teni
sové kurty s umělým povrchem. Dětské hřiště jistě přijde vhod rodičům s dětmi.
Součástí areálu je také hospůdka s udržovaným sociálním zařízením, a pokud
zde chcete strávit delší dobu, je možné ubytovat se zde v pěkných dřevěných
chatkách. Vice informací naleznete na tj.zihobce.eu.

Novorománský kostel Proměnění Páně byl vystavěn v letech 1872-1876 na místě
zaniklého gotického kostelíka. Je dominantou obce a v prostředí podhorské obce
překvapuje svými rozměry. Návrh stavby vypracoval táborský inženýr Jirges, rea
lizoval ho volyňský stavitel Matěj Turek. První mše v novém kostele se pak konala
na sv. Štěpána v roce 1876. První výmalba kostela pochází z roku 1900. V koste
le je zavěšen zvon, který nechal ulít Václav Koc z Dobrše roku 1601 u Dionyse
Schulthese a stojí zde původně dochované varhany z dílny sušického varhanáře
Fischpery.
V roce 2010 byl kostel nákladem 18 milionů korun opraven a 20. 11. 201O byl
veřejnosti předán slavnostní bohoslužbou, kterou spolu s dalšími duchovními
celebrovali diecézní biskup Monsignore Jiří Paďour a generální vikář Adolf Pintíř,
žihobecký rodák. V současné době je kostel zpřístupněn veřejnosti. Informace
o bohoslužbách a o rekonstrukci kostela najdete na webových stránkách farnosti.

