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Informace z obce

Vážení spoluobčané,
nejprve mi dovolte, popřát Vám v Novém roce
všechno nejlepší, hodně zdraví.
Bohužel situace spojená s koronavirem se
nelepší, nebo se lepší velmi pomalu. Chci Vás
všechny požádat o trpělivost, dodržování
pravidel a tím neohrožování sebe ani ostatních.
Začalo již očkování obyvatel dle důležitosti a
rizika skupin. Pokud by měl někdo problém
s přihlášení do systému očkování, nebo jiný
problém v souvislosti s koronavirem, obraťte se

na nás, pokud to bude v našich silách, rádi
pomůžeme.
Dále se budu věnovat odpadům. Od ledna
vstoupil v platnost zákon o odpadech, který
kromě věcí pro vás nezajímavých řeší i podle
mne dvě zásadní oblasti. Zaprvé oblast poplatku
za ukládání na skládku, kdy je tento poplatek
navázán na množství odpadu za kalendářní rok
na občana. Každý následující rok bude množství
klesat a poplatek stoupat. Na rok 2021 je
stanovena výše odpadu na 200kg/občan/rok, při
překročení se cena zvyšuje ze základu 500,-Kč/t
na 800,-Kč/t. V současné době překračujeme
množství o 25% tj. cca 50kg odpadu. Pokud tedy
nechceme platit vyšší poplatek, je potřeba ještě
více třídit. Na to se zaměříme i při kontrole
vývozu, kdy nebudou vyvezeny popelnice, když
zde bude něco, co sem nepatří. Za druhé oblast
vybírání poplatku, kdy v současné době není
úplně jasné, jak od roku 2022 (rok 2021 je
přechodný, platí staré vyhlášky) bude poplatek
vybírat, resp. podle jakých kritérií se bude
poplatek ve vesnicích vybírat.
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V obci Kadešice byl zkolaudován vodovod.
Do Vánoc se podařilo osadit měřícím zařízením
23 odběrných míst. Hned, jak situace dovolí
pokračovat, budou osazena i zbývající místa.
Místa jsou již osazována měř. zařízením
s dálkovým odečtem a poruchovým hlášením
včetně
neoprávněné
manipulace
s tímto
zařízením.
Ostatní investiční akce jsou zatím zbržděny
z důvodu nejasnosti toku financí ze státního
rozpočtu.
Doufáme, že od poloviny roku se začne situace
již zlepšovat a budeme se opět potkávat na
akcích v jednotlivých obcích.
Krásné dny.
Chalupka Pavel



Ze školy a školky

Po skončení podzimních prázdnin jsme
se bohužel kvůli špatné koronavirové situaci do
školy nevrátili. Výuka opět pokračovala
distanční formou, nás to však nezaskočilo a
velmi rychle jsme ji obnovili díky
komunikačním technologiím. Pandemie ukázala,
že vzdělávání bez kvalitní distanční výuky není
možné.
Od 18. listopadu se zpátky do školních
lavic mohli vrátit žáci 1. až 3. ročníku. Nezbytné
bylo nošení roušek, důsledné dodržování
hygieny a větrání tříd o hodinách i během
přestávek v pravidelných intervalech. Část
vyučování, pokud nám počasí přálo, jsme trávili
venku.
V pondělí 30. listopadu jsme se ve škole sešli
konečně všichni.
První prosincový pátek nechyběla ani
návštěva Mikuláše s přísným čertem a
půvabným andílkem, kteří všem nadělili balíček
plný ovoce a dobrot.
Pozvolna k nám pronikla vánoční nálada a my se
už těšili na Vánoce a na Ježíška. Vyráběli jsme
přáníčka, dekorace z větviček, andílky, kapříky,
sněhuláky… K práci jsme využívali různé
materiály.
Bohužel jsme nemohli potěšit rodiče a další milé
hosty svým tradičním vystoupením v místním

divadle, které je vždy velkou společenskou
událostí.
Ve čtvrtek 17. prosince jsme se vydali s
panem Dandou do krmelce za zvířátky, jimž děti
přinesly vánoční nadílku v podobě sena, zrní,
mrkve a jablek. Součástí vycházky byl poutavý
výklad, ve kterém jsme se od pana Dandy
dozvěděli spoustu informací a zajímavostí ze
života zvířat.
V pátek nás čekalo setkání u ozdobeného
stromku před školou. Ani mlhavé počasí
nepokazilo sváteční atmosféru. Děti si odnesly
od stromečku dárečky, které pro ně pod ním byly
přichystány. Poté jsme se přesunuli do svých
vyzdobených tříd. Povídali jsme si o vánočních
tradicích, poslouchali koledy, lili olovo,
rozkrajovali jablíčka, rozbalovali dárky.
Po svátečním obědě ve školní jídelně se všichni
rozešli na prázdniny.
21. a 22. prosince vyhlásilo MŠMT dny boje
proti covidu a škola zůstala uzavřena.
Ve školní družině, která pomáhala dětem
využít volný čas i během distanční výuky,
proběhla řada vlastních soutěží a testů. Byly
věkově přizpůsobeny jednotlivým ročníkům.
Paní učitelka Mgr. J. Hrušovská
zrealizovala nápad Jak zahnat nudu – děti doma
pracovaly podle jejích zasílaných návodů.
Rodiče
ochotně
spolupracovali,
posílali
fotografie výrobků nebo dětí s výrobky, kopie
výkresů a správná řešení úloh. Po návratu do
školy obdrželi vítězové diplomy a věcné ceny.
V družině se konaly i další akce a
soutěže, děti vyráběly podzimní a knoflíkové
koláže, halloweenské čarodějnice, vlastní
kreslené mandaly do projektu Hrajeme si a
pomáháme, účastnily se testu Zdravý životní
styl, odpoledne plného pozdravů ke Světovému
dni pozdravů a výtvarné soutěže Ulice není
herna. Všechny výkresy odeslané do této
soutěže postoupily do celorepublikového kola.
Zatím ještě nebylo vyhodnoceno.
Jednou z velmi pěkných a zajímavých
akcí byl projekt Ministerstva zemědělství
Medové snídaně, který byl na začátku školního
roku odložen. Jeho cílem je v mateřských
školách a na prvním stupni základních škol
přiblížit přírodní potraviny, do kterých med
patří, ale také předat dětem informace o
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včelařství, o chovu a významu včel nejen pro
med, ale také pro zemědělství a okolní krajinu.
Besedou o včelařství a výrobě medu,
která byla spojena s projekcí a ukázkou
včelařských potřeb, provázela paní Mgr.
Machová ze Včelařského vzdělávacího centra
Nasavrky. Nechyběla chutná snídaně – chléb s
máslem a medem, na které si děti velmi
pochutnaly. Domů si ještě navíc každý odnesl
malý dárek.
Proběhla také oblíbená Malá technická
univerzita (2. lekce – Stavitelé mostů) a
přírodovědná vycházka Netopýří stezkou na
téma Co dělají netopýři v zimě. Znalosti o
přírodě si v družině všichni obohatili i díky akci
Listování uspořádané k Mezinárodnímu dni hor,
kdy si mohli prohlédnout knihy, brožury o
Šumavě a NP Šumava a poznat chráněné oblasti,
živočichy i rostliny.
Děti také pokračovaly v již minule
zmíněném česko-slovenském projektu Záložka
do knihy spojuje školy. Vyrobily nápadité
záložky do knih s motivem sovy, která je
znakem moudrosti, doplnily je na druhé straně
úryvky textů ze známých českých pohádek a
navíc vytvořily jednu velkou „podpisovou“
záložku s fotografií naší školy. Do balíčku pro
vybranou ZŠ v Dunajské Stredě paní učitelka J.
Hrušovská navíc přibalila pozornost – knížku
omalovánek s pranostikami a brožury o Šumavě.
Ze Slovenska přišel mail s velkou pochvalou,
poděkováním, diplomem a na cestě je od nich na
oplátku dárek.
Prosinec se dále nesl ve vánočním duchu.
Děti vyráběly Mikuláše, čerta a anděla, vánoční
stromečky, lampičky ze skleniček od zavařenin a
nádherné svícny z větviček jehličnanů, které
doplnily pozlacenými a postříbřenými oříšky a
jinými dekoracemi. Společně s paní učitelkou
vyzdobili žáci chodbu u školní družiny a
prohlédli si výstavu našich prací se zimní
tématikou ve vitrínách IS Žihobce.
Poslední týden byl věnovaný přípravám
na vánoční besídku a zdobení stromečku před
školou neobvyklým způsobem – vlastnoručně
vyrobenými pochoutkami pro ptáky z medu a
různých druhů semínek. Tyto ozdoby zavěšené
na barevných stužkách přilákaly spoustu ptačích
návštěvníků k vánoční hostině.

Po vánočních svátcích se do školy vrátili
opět jen žáci 1. – 3. ročníku. Ostatní děti
pokračují v distanční výuce.
V lednu se naše škola zapojila do 3.
ročníku zajímavého a užitečného projektu Ptačí
hodinka vyhlášeného Českou společností
ornitologickou (ČSO), který přispívá k ochraně
ptactva a zároveň je doplněný výukovými
programy a názornými materiály pro školy. Lidé
kdykoli ve dnech 8. – 10. ledna 2021 po dobu
jedné hodiny sčítali na krmítku a v jeho okolí
ptáky, kteří přilétali za potravou. Zapisovali
pozorované druhy – jejich nejvyšší počet
najednou. Jen v letošním ročníku se akce zatím
účastnilo přes 26 000 dobrovolníků. Mladší žáci
ve ŠD spojili pozorování a určování jednotlivých
druhů s výrobou krmítka a ptáčků ze starých
rukavic. Podařené dílo si můžete prohlédnout ve
fotogalerii na stránkách ptacihodinka.birdlife.cz
Společné výsledky za 1. – 3. ročník potom paní
učitelka J. Hrušovská odeslala k vyhodnocení.
Do Ptačí hodinky se podle svých
možností v rámci výuky přírodovědy zapojili i
starší žáci ze 4. a 5. ročníku, kteří se vzdělávají
ze svých domovů. Kromě trpělivosti při
pozorování ukázali i svoji samostatnost a
šikovnost při vyplňování a odesílání formuláře s
výsledky sčítání.
Závěrem děkujeme rodičům, prarodičům
i všem ostatním – s trpělivostí a ochotou zvládají
všechna úskalí spojená s distanční výukou,
složitějším způsobem vzdělávání a pomáhají
překonávat toto nelehké období, které již trvá
opravdu dlouhou dobu. Moc si toho vážíme!
Vám, milí čtenáři Žihobeckých listů,
přejeme klidný a šťastný rok 2021 a především
pevné zdraví!
J. Švajcrová
ZE ŠKOLKY
„Musíme, jak se říká zaťukat a také co si více
přát...“ Naše školka funguje i v tomto čase v
běžném režimu a to s vysokou docházkou dětí.
Hygienická opatření se stala součástí denního
provozu naší školky, děti si na ně zcela přivykly
a berou je jako součást života.

4

Žihobecké listy, č. 1/2021
Sotva jsme se rozloučili s podzimem, kvapně se
přiblížil čas adventní, bohužel již tradiční
předvánoční akce a činnosti za účasti rodinných
příslušníků jsme museli letos vynechat. Ale i tak
jsme si předvánoční atmosféru užili. Děti nebyly
ochuzeny o návštěvu Mikuláše s čertem, ta letos
byla sice krátká, ale za to nečekaná. Moc
děkujeme kolektivu ZŠ za milé překvapení.

novoročním, tříkrálovým, časem, který je plný
přání a předsevzetí.

Dlouhé čekání na příchod Ježíška jsme si krátili
vánočním tvořením a vyráběním. Také jsme tak
trochu společně bádali nad prastarým vánočním
biblickým příběhem, jak to vlastně s tím
Ježíškem kdysi dávno bylo.

Vyvrcholením vánočního času byl jako každým
rokem tradiční vánoční den s posezením u
rozsvíceného stromečku, nadílkou za zvuku
koled, chutěmi a vůněmi cukroví od šikovných
maminek a společným sdílením vánočních
zvyků a tradic. Také nesmíme opomenout naší
tradiční vánoční pochůzku s přáním a dárečkem
pro všechny zaměstnance a spolupracovníky
MŠ. Vánoční období jsme završili časem

A co si ze všeho asi všichni přejeme nejvíce?
Zdraví! Zdraví určitě vede v řadě přání
jednoznačně. Přejme si tedy „zdravý rok 2021“.
Nejen pro sebe, ale i pro všechny blízké, známé i
neznámé. A úsměv! Úsměv, kterým se budeme
moci snad časem všichni obdarovat. Bez roušek!
Eva Čapková
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Z Bílenic

Jak vznikl náš bílenický betlém

Milí čtenáři Žihobeckých listů,
i v novém roce 2021 se s Vámi chci podělit o
dění v naší obci.
Před dvěma lety jsem u mé známé viděla
fotografii betléma z králičího pletiva, který
vytvořila její kamarádka. Betlém mne na první
pohled zaujal, protože jsem nikdy takový
podobný neviděla. Přítomnost Marie, Josefa i
Ježíška působila „étericky“.
V hlavě mi proběhla myšlenka, že by bylo
krásné něco takového mít i v naší obci. Minulý
nelehký rok 2020, jako by byl stvořen k tomu,
udělat něco, co by lidem mohlo udělat alespoň
trochu radost.

S kamarádkou Danou Šatrovou jsme se do
výroby postav z pletiva pustily. Při prvním
uchopení pletiva jsme obě pochopily, že práce
s pletivem není snadná. Škrábe, je tvrdé a
neustále se vrací do tvaru původní role. Navíc
v rukavicích nelze svazovat drátky… Ale i
přesto jsme to nevzdaly, pilně jsme každé
odpoledne po práci tvořily i s našimi dětmi, které
jsme motivovaly a ony si pak sami z pletiva
tvořily – například ozdoby na vánoční
stromeček. A tak postupně vznikal náš bílenický
betlém.
První adventní víkend mělo proběhnout
rozsvícení vánočního stromku a betlému. Bylo
potřeba ještě vytvořit salaš, ve které budou
postavy stát a vyřešit jejich osvícení.
K postavám Marie, Josefa a Ježíška přibyl i
anděl, ovečka a telátko. Díky manželům a
kamarádům vznikla i překrásná salaš s
jesličkami. Samotná instalace betlému a
světelných řetězů zabrala také mnoho času,
ale….. stálo to myslím za to. Díky moc všem,
kteří se podíleli. Máme náš bílenický betlém,
který bude snad i v dalších letech dělat radost a
zpříjemňovat vánoční čas nejen místním, ale i
projíždějícím lidem.
Díky obci Žihobce a SDH Bílenice za finanční
příspěvek na materiál z našeho grantu.
Přejeme všem klidný rok 2021.
Za SDH Bílenice Michala Hodánková



SDH Žihobce

S novým rokem …
přejeme ještě jednou všechno lepší!

Od známé jsem dostala kontakt na paní, která
betlém se svým manželem vytvořila. Betlém mi
krásně
nafotila
a
fotografie
poslala.

Za uplynulou dobu od posledního vydání
Žihobeckých listů se toho příliš nezměnilo.
Nouzový stav trvá a nelze zatím konat žádné
společenské aktivity. Hasiči jsou ale stále
v pohotovosti, a primárně pomáhají chránit před
nebezpečím.
V listopadu loňského roku musela naše zásahová
jednotka v nočních hodinách vyjíždět
k ohlášenému požáru komínového tělesa
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v Žihobcích. Spolu s HZS Sušice a SDH Strašín
došlo k rychlému uhašení.
Ve středu 13. ledna byl ohlášen požární poplach
znovu. Tentokrát se vyjíždělo ve 13 hodin do
obce Strašín k požáru komínového tělesa
dvoupatrového rodinného domu. K požáru bylo
přivoláno 6 jednotek – HZS Sušice, SDH
Strašín, SDH Soběšice, SDH Nezdice, SDH
Žihobce a SDH Vacov. Po likvidaci požáru byla
stanovena škoda na majetku za cca 2 miliony
korun.
I když neproběhla Valná hromada sboru,
uskutečnily se kontrola a uzavření hospodaření a
majetku. Odeslaly se všechny podklady evidence
na OSH Klatovy a musely se zaplatit členské
příspěvky na rok 2021. Prosíme všechny členy o
zaplacení příspěvku, možno je platit převodem
na účet (najdete na www.sdhzihobce.cz) nebo
osobně pokladníkovi SDH.
Oddíl Lvíčat se zatím nemůže scházet
k pravidelným schůzkám, k tomu dojde až po
rozvolnění. O aktivity a sport nebude nouze.
Rada mládeže OSH Klatovy připravuje Zimní
sraz mládeže, jarní kolo Hry Plamen, soutěže
dorostu.
A co máme v plánu my? Tradiční masopustní
průvod, stavění májky, hasičský den pro děti,
Rohanov Tour, letní kina pro děti i dospělé,
víkendové zajištění žihobecké pouti, pořádání
soutěže Šumavské hasičské ligy a další. Je toho
opravdu hodně, ale vše bude záviset na
omezeních.
Veškeré informace o pořádaných akcích budou
včas zveřejněny a rádi Vás na nich přivítáme.
Za SDH Žihobce L. Chalupková


Z kulturního dění

Jak všichni víme, kulturní život v naší zemi je
s ohledem na současnou situaci v podstatě zcela
zastaven. Naše muzeum a infocentrum je již od
12.10.2020 uzavřeno a my s napětím
očekáváme, kdy se kulturní svět bude moci zase
roztočit.
Připravujeme tedy na léto výstavy i kulturní
akce, počítáme s realizací 4. ročníku Folkového
festivalu, s konáním žihobecké pouti atd. a
věříme, že to všechno klapne 

Volný čas tedy zatím využíváme k restaurování
nábytku a přípravě různých novinek. Kromě
jiného nezapomínáme na propagaci našeho
krásného kraje a v nejbližších dílech pořadu
Toulavá kamera ČT se můžete toulat nejen po
Žihobcích, ale navštívíte také Lovčí skálu u
Pohorska nebo Naučnou stezku hajného Nasse
v Soběšickém háji.
Žihobecko se také, v rámci spolku Lamberská
stezka, stalo zakládajícím členem nové turistické
destinace Sušicko, která vznikla jako zapsaný
spolek začátkem roku 2021 a jejímž cílem je
poukazovat na zajímavosti našeho kraje a
pomáhat při budování potřebné infrastruktury.
Říká se, že vždycky je všechno špatné pro něco
dobré…v souvislosti se současnou celosvětovou
pandemií máme možnost se zastavit, srovnat si
své myšlenky a priority a také poznávat
především kraj, ve kterém žijeme.
Proto nabízím pár tipů na výlet v našem
nejbližším okolí:
Vydejte se stejně jako my s Toulavou kamerou
na procházku k Lovčí skále!
Vydejme se z vesnice Pohorsko okolo loveckého
zámečku Zaluží cca 800m lesní cestou. Ta je
označena malým symbolem, který vás dovede ke
skalnímu monumentu. Na něm najdete německy
psaný nápis Lovu zdar!
Kdysi tu býval také malý rybníček a na tomto
místě se scházeli šlechtici, aby zahájili svůj lov.
Z rybníčku se napili koně a psi a mohlo se
vyrazit do hustých lesů plných divoké zvěře.
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Znáte kamenné sochy u božích muk
v Domorazích?
Vydejte se do Domoraz a kousek za návsí na
okraji obce u pole potkáte krásná boží muka
v novogotickém stylu. U jejich paty se pak
nachází zajímavé kamenné sochy probouzející
naši fantazii. Můžeme vidět hlavu želvy, hada,
sultána nebo zbrojnoše…



100 let žihobecké školy

Původní školní kronika byla psaná německy od
roku 1847 řídící učitelkou Blažkovou. Ta uvádí:
„Jak a kdy škola v Žihobcích povstala, není
známo, an se žádných listin nenachází.“
Jediná zpráva existuje z 19. dubna roku 1790,
což je výkaz o 90 dětech docházejících do
žihobecké školy. Výkaz je potvrzený Xavierem
Strakem, krajským školním komisařem.
V roce 1820 byla uzavřena stará školní budova,
protože hrozilo její zhroucení. Byla to stará
dřevěná chaloupka. Od té doby se až do roku
1830 vyučovalo porůznu. Tehdejší učitel Korál
bydlel v zámku, kde také určitou dobu vyučoval.
Další učitel až do roku 1834 bydlel v hospodě (č.
p. 39), u Dudáků (č. p. 23) a dalších a žáci byli
vyučováni v Podhrází v hospodě.

A víte, že ve Frymburku se setkáte s největší
koncentrací slunečních hodin v Čechách? Až
budete přicházet do Frymburka, hned na okraji
obce se na informační tabuli dozvíte více o soše
Frymburského krále, který střeží příjezd do obce
od Nezamyslic. A pak už hned po levé straně
můžete potkat první z celkem devíti slunečních
hodin. Jen na domě čp. 16 najdete rovnou čtvery.
Jejich autorem je pan Adolf Poduška.

Až v roce 1834 byla vystavěna nová školní
budova. Sloužila tři roky, než vyhořela a učitel
pak další dvě zimy vyučoval ve světnici u Trnků
(č. p. 56). Později už ale podmínky
nevyhovovaly, děti se mačkaly v lavicích,
postupně přestávaly chodit do školy úplně a
nastal chaos.
V roce 1884 sem po odchodu řídícího učitele
Blášky jako řídící nastupuje dosavadní učitel
František Procházka, významná žihobecká
osobnost kulturního a společenského života na
přelomu 19. a 20. století. Jako učitel v místní
škole působil před první světovou válkou, během
ní i po ní a ve dvacátých letech se stal prvním
ředitelem školy.
V nejsilnějším školním roce 1981 – 1892 tady
bylo ve čtyřech třídách vyučováno na 307 dětí.
V roce 1908 pak byla otevřena jednotřídní škola
v Rozsedlích a zdejší, žihobecká, byla
zredukována na dvojtřídní.
Během první světové války celkově školství
upadalo, děti ve škole získávaly úlevy, aby
mohly pomáhat domů po odchodu otců do války.
Tím se samozřejmě zhoršoval prospěch. Na úkor
vyučování také děti musely chodit sbírat různé
byliny (ostružinové listí, listy jahodníku,
jitrocele, kopřivy) pro válečné účely nebo dívky
musely pro vojáky plést punčochy a rukavice či
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se místo vyučování vyráběly pro vojáky vložky
do bot.
Obyvatelé také museli pro válečné účely
odevzdávat obilí, brambory a jiné potraviny a
sami pak hladověli. Jídlo jim proto často bylo
odebíráno násilím a k těmto smutným funkcím
byli často úřady povoláváni právě místní učitelé.
V roce 1920 zde Zemská školní rada zřídila
občanskou školu smíšenou s vyučovacím
jazykem českým s podmínkou, že do školy
budou přijímány i děti z okolních vsí. Prvním
ředitelem občanské školy se stává František
Procházka, dosavadní řídící učitel. Dalšími
vyučujícími zde byli V. Vaniš, J. Smíšek, R.
Kůs, J. Grundl aj. Vališ.
Ve školním roce 1924/1925 odchází na
zasloužilý
odpočinek
ředitel
František
Procházka, který na zdejší škole tedy působil od
roku 1884 do 1925.
František Procházka se v Žihobcích narodil, jako
učitel zde začínal i dosloužil. Kromě jiného byl
velice činný i ve všech místních spolcích.
Založil místní ochotnický divadelní spolek Tyl,
byl jedním ze zakládajících členů Kampeličky
apod.

Výnosem ministerstva školství a osvěty se stala
od 1. září 1938 zdejší měšťanská škola školou
újezdní. První obvodová škola na okrese Sušice
byla zřízena v Žihobcích. Osudná okupace
ovlivnila školu a tím také nedošlo ke stavbě
nové školní budovy. Po zřízení protektorátu
nastala persekuce českých vlastenců. V dalších
létech následuje zákaz užívání učebnic a učitelé
se museli řídit jen vlastními písemnými
přípravami. V této době je psáno v kronice,
že školní budova nevyhovuje.
Školní rok 1944 – 45 byl jedním z nejrušnějších.
Konec války se rychle blížil, konečně byla
osvobozena naše republika. Vyučování na škole
začalo až od června 1945. Budova školy
se začala dávat postupně do pořádku. Vnitřek
budovy se změnil k nepoznání a to především
díky MNV v Žihobcích, který na vnitřní
adaptace vynaložil značné částky. Škola se plně
zapojila do veřejného života v obci.

Žihobce byly první vesnicí bývalého okresu
Sušice, v níž byla zřízena měšťanská škola.
Stalo se tak v roce 1921. V roce 1921 byla také
v Žihobcích R. Kůsem založena Živnostenská
škola pokračovací, kde se vyučovalo ve dvou
ročnících a žáci už tak nemuseli docházet až do
Strašína.
Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okr.
Klatovy byla založena jako příspěvková
organizace obce Žihobce na dobu neurčitou
usnesením Zastupitelstva obce s účinností
od 1. září
2003.
Vznikla sloučením základní a mateřské školy.
Škola je dvoutřídní a dodnes se nachází
se v prostorách bývalého zámku šlechtického
rodu Lamberků, který je v současné době
majetkem obce.
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Jednou z výrazných osobností zdejší školy byl
také pan Adolf Pintíř. Protože se blíží jubileum
jeho narození, zveřejňujeme prosbu jeho dcery,
Angeliky Pintířové:
16. října 2022 to bude 100 let, co se narodil můj
otec pan učitel Adolf Pintíř. Rádi bychom
uspořádali výstavu o jeho životě k tomuto výročí.
Zcela jistě jsou ještě mnozí, které učil nebo se
kterými spolupracoval. Byla bych moc vděčná,
pokud máte nějaké fotografie ze školních let,
vysvědčení s jeho podpisem případně jiné takové
materiály pokud byste mi je mohli zapůjčit
(Zvlášť by mě zajímalo i období do roku 1961).
Byla bych vděčná i za jakékoliv Vaše vzpomínky
na něj (klidně i humorné zážitky). Děkuji za
případnou spolupráci:
Ivana
Pintířová,
angelika@boromejky.cz
Šporkova 12, 118 00 Praha 1

Výzva z muzea:
U příležitosti pro naši obec tak významného
jubilea prosíme všechny, kteří mají jakoukoli
vzpomínku na školní léta v Žihobcích, aby nám
ji do muzea přinesli. Budeme rádi za staré sešity,
učebnice,
vysvědčení,
fotografie,
školní
pomůcky nebo vaše vzpomínky.
Za spolupráci velice děkujeme, materiál bude
použit na připravovanou výstavu ke stoletému
výročí školy v Žihobcích.
Děkujeme!

Připravujeme pro vás také!
Ve
spolupráci
s Informačním
centrem
v Kašperských Horách připravujeme online
prodkuci výstav, které jsou nyní v našem muezu
a vy je zatím nemůžete shlédnout.
Sledujte tedy stále naše webové
www.zihobce.eu a nebo facebook.
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