Jízdní řády 2021/2022
V neděli 12. 12. 2021 začnou platit nové jízdní řády veřejné hromadné dopravy. Níže proto uvádíme nové
vlakové jízdní řády platné do 10. 12. 2022. Rozsah dopravy zůstává totožný jako letos, změny v časech jsou
minimální. Jsou-li uvedeny dva časy, jde o příjezd/odjezd.
Horažďov. Žichovice
Předměstí
-

-

Sušice

Klatovy
4:34

5:21

5:27/5:28

6:22

6:09
7:10
9:10
11:10
13:10
14:15
14:53
15:10
16:02
17:10
18:15
19:10
21:16

6:26
7:26
9:26
11:26
13:26
14:32
15:09
15:26
16:18
17:26
18:32
19:26
21:32

6:33/6:34
7:32/7:34
9:32/9:34
11:32/11:34
13:32/13:34
14:38/14:40
15:15
15:32/15:34
16:24
17:32/17:34
18:38
19:32/19:34
21:38

7:22
8:22
10:22
12:22
14:22
15:26
16:22
18:22
20:22
-

-

Sušice

4:33
5:30

6:18/6:19

6:33
7:33
9:33
11:33
13:33
14:38
15:33
17:33
19:33

V úseku HP – SU jede jen v pr. dny; v úseku SU – KT jede v pr. dny, v SO a
24.XII., 15.IV., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.V.

Jede jen v pracovní dny

V úseku Sušice – Klatovy jede jen v pracovní dny
Jede jen v pracovní dny, výchozí stanice Strakonice
Jede jen v pr. dny, nejede 23. – 31.XII., 1.VII. – 31.VIII.

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám letošní čtvrté, poslední číslo Otavanu. Všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků v kruhu
rodinném. Covid-19 se zatím nechce vzdát, ale věříme, že příští rok bude veselejší než ten letošní. Do roku
2022 proto všem ze srdce přejeme především hodně zdraví.
Děkujeme všem autorům příspěvků a fotografií a těšíme se na další podnětné návrhy a připomínky,
které můžete zasílat na e-mailovou adresu otavan.zichovice@email.cz. Uzávěrka článků pro příští vydání je
stanovena na 25. 3. 2022.
Vaše redakce

Jede jen v pracovní dny
Jede jen v pracovní dny
V úseku Sušice – Klatovy nejede 24.XII., 31.XII.
Nejede 24.XII., 31.XII.

Horažďov. Poznámky
Předměstí
4:16
4:32 Jede jen v pracovní dny
5:37
5:53 Jede jen v pracovní dny
6:26
6:42 V úseku KT–SU jede v pr. dny, SO a 24.XII., 15.IV., 5.VII.,
28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
6:48
7:04 Jede jen v pracovní dny, nejede 23. – 31.XII., 1.VII. –
31.VIII., pokračuje do Strakonic
7:42
7:58 Jede jen v pracovní dny, pokračuje do Strakonic
8:32
8:48
10:32
10:48
12:32
12:48 V úseku Klatovy – Sušice jede jen v pracovní dny
14:32
14:48
15:42
15:58 Jede jen v pracovní dny
16:33
16:49
17:42
17:58 Jede jen v pracovní dny
18:32
18:48
20:32
20:48 Nejede 24.XII., 31.XII.
Josef Bernard

Žichovice

4:09
5:24/5:30

-

Poznámky

5:22 Jede jen v pracovní dny

5:05

Klatovy

ČÍSLO 4/2021

6:41
7:24/7:35
8:24/8:25
10:24/10:25
12:24/12:25
14:24/14:25
15:29/15:35
16:24/16:26
17:35
18:24/18:25
20:24/20:25
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Ladovská zima v Žichovicích (foto: Josef Bernard)

Slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás, jako již tradičně, seznámil s tím, co je v našich Žichovicích nového.
V minulém čísle Otavanu jsme psali, co bychom chtěli opravit a co vylepšit. Podařilo se nám opravit
tři komíny v severozápadním křídle zámku, podařila se nám v poměrně krátkém časovém úseku rekonstrukce
centrální kotelny a podařilo se nám zkolaudovat výměnu radiátorů a přístavbu nové kotelny v základní škole.
Dokončili jsme a rovněž zkolaudovali opravu zdravotního střediska a nevyužité místnosti ve zdravotním
středisku připravili pro pronájem pro služby. Bylo zahájeno výběrové řízení pro realizaci ČOV a kanalizace.
Hasičskou zbrojnici zdobí nový transportér CRAFTER (foto na další straně), částečně pořízený z dotačních
titulů. Čerpali jsme celkem 750 tis. Kč.
(pokračování na další straně)
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Slovo starosty
(pokračování z předchozí strany)

V úterý 16. 11. 2021 se uskutečnil lampiónový průvod s opékáním buřtů a dětskou diskotékou v místní hasičské
zbrojnici.
Započetí adventního času jsme oslavili, i když nedobrovolně, netradičně – u obecního stromku jsme se
opět nesešli a nemohli ho společně rozsvítit. Doufám ale, že jste tyto kouzelné chvíle strávili i tak příjemně,
šťastně a obklopeni svými nejbližšími.
Než jsme se stačili pořádně rozhlédnout v roce 2021, klepe na dveře další. Všichni jsme zaznamenali,
proč byl finišující rok 2021 netradiční a zvláštní, kdy důvod toho všeho, tedy koronavirová nákaza, je téma,
které zde dnes nechci načínat.
Blíží se konec roku a my ho konečně můžeme i zhodnotit. Ohlédnout se musíme všichni za tím, co se
každému z nás podařilo v osobním i profesním životě, jestli se předsevzetí daná před rokem nestala jen pouhou
frází, jestli jsme další rok prožili v klidu a šťastni. Ono se ne vždy daří plnit plánované věci, ale musíme mít
pocit, že jsme udělali maximum.
Věřím, že všechna svá nesplněná předsevzetí dovedete do zdárného konce, i když třeba s nějakým tím
zpožděním.
Životní štěstí se skládá z malých, někdy zdánlivě bezvýznamných, věcí, které dovedeme docenit až
mnohem později.
Ale protože dnes jsme tady hlavně kvůli blížícímu se času vánočnímu – splňme si tajná přání a navoďme
krásnou atmosféru Vánoc. Nelze si přát více, než abychom se za rok opět mohli potkat v tomto čase, podat si
ruce a říci si – byl to dobrý rok. Vždyť vše není jen o práci a uspěchaném životě, kde se jeden s druhým míjíme.
Nesnažme se na poslední chvíli dohnat vše zameškané. Všechno má svůj čas. Čas pohody a odpočinku
po celoročním shonu. Přeji Vám, abyste předvánoční čas prožili bez stresů a karambolů. Aby Vám odměnou
za Vaše snažení byly úsměvy Vašich přátel a blízkých a u rozsvíceného stromečku rozzářené oči Vašich dětí.
Opravdu velice rád Vám i Vašim rodinám a blízkým přeji veselé Vánoce, pohodově strávený čas
adventu a do nového roku vše dobré. Klišé rozhodně není přát vám všem i hodně zdraví, kterého obzvláště
v těchto časech není nikdy dost.
Václav Hlaváč
starosta

Mateřská škola
Slzičky už jsou pryč – malujeme, stříháme, zpíváme si, chodíme do přírody – to je hlavní, vždyť jsme děti
z vesnice ☺. Na nové zahradě jsme trhali rajská jablíčka, cukety, ochutnávali mrkev… Pak na nás skočila
rýma, kašel, bolení bříška – a navíc někteří naši sourozenci ve škole dostali tu novou nemoc, covid-19, a tak
jsme do školky nesměli . Přišel den, kdy nás bylo s paní ředitelkou jen 5 (z 28 dětí).
Teď už je lépe, nemocem se
bráníme, užíváme si s kamarády ☺.
Dvakrát jsme opět trávili dopoledne
v dílnách Střední odborné školy v Sušici,
naprosto nadšeni. Půjčí nám kladívko,
pilník, hřebíky, každý máme svůj svěrák!
Poprvé jsme vyrobili autíčko, tento týden
dřevěného andělíčka – krása!
Náš pan školník nám přinesl
úžasnou jedličku, kterou si děti samy
ozdobily – tak krásný stromek jsme snad
ještě neměli! Lákáme Ježíška, a tak
procvičujeme básničky, říkadla a koledy,
které předvedeme rodičům na vánoční
besídce venku na zahradě (vzhledem
k opatřením).

A všem lidem na planetě přejeme hodně zdraví, pohody a ať jsou rádi na světě!
Eva Turková
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Divadelní spolek Havlíček
Žichovičtí jsou v kronikách a pamětech zaznamenáni jako herci živého divadla.
Zmínky o studentských divadelních představení pocházejí již z roku 1873. Divadelní spolek Havlíček
byl založen panem Jožou Kubínem, pokladníkem stanice, v podzimních měsících roku 1911. První uvedená
hra Johanna Nepomuka Nestroye Zlý duch Lumpacivagabundus aneb Ludrácký trojlístek měla velký úspěch i
přes to, že Jožo Kubín nacvičoval s dosud nikdy nehrajícími herci. A tak právě v těchto dnech slaví divadelní
spolek v Žichovicích 110 let od svého založení.
V Pamětní knize obce Žichovice (1936-1945) se uvádí: „Roku 1935 vedoucími funkcionáři tohoto
spolku byli pp: předsedou Dr. Otakar Pohl, obvodní lékař, režisérem Jan Kos, jednatelem Ludvík Kovář,
pokladníkem Matěj Hlavsa. Mimo nich ve výboru pp. Václav Kovařík, správce hospod. Družstva, Konstantin
Krejčí, kovář, Rudolf Bečvář, holič, Jan Metlička mladší, Miloš Kadlec, Jaroslav Křešnička, četnický
strážmistr v. v. a Josef Sporka. Celkem sčítá spolek Havlíček členů 59.“
V roce 1936, za předsednictví MUDr Otakara Pohla, si spolek pořídil nové dekorace do zvětšeného
jeviště v sále hostince p. Kadlece Na Panské. Ten zde také nechal zřídit biografickou kabinu. V této době se
mezi ochotníky objevují jména, která jsou s divadlem nerozlučně spjata až do současnosti. Jsou to třeba p. Jan
Metlička, p. Václav Kovařík, p. Konstantin Krejčí a p. Ludvík Kovář – místní zahradník, který vyřezal
marionety pro zdejší loutkové divadlo a působil jako jednatel spolku. Hráli divadelní představení PÁNI,
LUCERNU, MALOMĚSTSKÉ KLEPNY.
Po roce 1948 byly zřízeny tzv. osvětové besedy, které organizovaly kulturní život při místních
národních výborech a dohlížely na vhodnost uvedených her. Další zmínka již o divadelním kroužku je z roku
1955. Měl 20 členů a účastnil se Sušického divadelního léta, hostoval v Hartmanicích a nacvičil i vánoční
představení. Spolu s ním vystupoval také 15členný pěvecký soubor, který vedl 17letý Stanislav Bečvář.

Zmínka v kronice obce – r. 1960
Až do roku 1960 uváděli místní ochotníci 2-3 divadelní hry ročně (M.D.RETTIGOVÁ, VRAH JSEM
JÁ, PAN RADNÍ SI NEVÍ RADY, STRAŠIDLO). V roce 1964 uvedli hru NAŠI FURIANTI a pak už jsou
jen zmínky o dětských představeních (1959, 1962, 1966), kde divadelní spolek Havlíček poskytuje pomoc
výpravnou a osvětlovací anebo o loutkových představeních.

Zmínka v kronice obce – r. 1964
Loutkovému divadlu se místní ochotníci věnovali od roku 1922. Vždy se našlo pár nadšenců, zvláště
mezi mladými, kteří nelitovali času a pravidelně hráli loutkové pohádky pro nejmenší diváky. V posledních
letech to byli pokračovatelé loutkového spolku Kašpárek pod vedením Ivany Kožnarové anebo Hajadla
s Veronikou Kubíkovou. V roce 1975 nastudovala paní Jožka Kovaříková se staršími dětmi hru ŠÍPKOVÁ
RŮŽENKA, JAK JI NEZNÁTE, která se po uvedení v Žichovicích hrála jako divadelní představení pro školy.
V té době dospělí uvedli hru V TURISTICKÉ CHATĚ.
(pokračování na další straně)
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Divadelní spolek Havlíček
(pokračování z předchozí strany)

Hrály se menší scénky anebo školní vystoupení při různých příležitostech – MDŽ, vánoční vystoupení, Den
dětí atpod. Skomírající divadelní činnost pozvedl až kolem roku 1980 pan Oldřich Krejčí, který byl předsedou
požárníků a začal režírovat v rámci sboru dobrovolných hasičů divadelní spolek Havlíček. Soubor měl v té
době 15 členů a během deseti let své činnosti dokázal přivést k divadlu spoustu nových mladých lidí. Herci
jako pan Jan Míčka, Jaroslav Pešťák, Radka Musilová Kodýdková a Eva Krejčová Kubalová hrají a předávají
své bohaté zkušenosti dodnes.
Pan Oldřich Krejčí zemřel v roce 1997 a v témže roce vyhořel sál hostince Na Panské. Rádi
vzpomínáme na herecké mistrovství pánů Skuhry, Švehly, Hubače anebo paní Kvíčalové, Bublíkové,
Lejskové… Snad každá místní rodina má ve svém středu herce či herečku.
Pan Pešťák spolu s paní Kubalovou sehráli několik scének při různých příležitostech v sále restaurace
U Jelena, ale pro větší divadlo tu není dostatečné zázemí.
V roce 2010 Obecní úřad Žichovice zorganizoval zámecké slavnosti v místním parku a společně se
strašínskými ochotníky se sehrála dožínková slavnost podle pověsti O černé Káče. Pro tuto příležitost 20 žen
nacvičilo lidové taneční vystoupení pod vedením učitelky LŠU Hanky Kopové ze Strašína, v kostýmech Olgy
Pešťákové, a tak vznikl soubor Otavěnky. Zámeckých slavností bylo celkem deset a na každou se nacvičilo
nové vystoupení společně s krátkým divadlem.
Snažíme se, aby téma našich vystoupení bylo jednotné – mlýn, kovárna, konopická, hasiči. Scénáře si
upravujeme a přepisujeme ze starých divadelních her anebo si je píšeme sami. Od roku 2016 jsme
zaregistrováni jako zapsaný spolek Otavěnky, z.s., za účelem lidové tance, zpěvy a divadelní vystoupení. Od
roku 2013 vystupují s námi i děti.
Na posledních slavnostech v roce 2019 účinkovalo společně 45 tanečníků a 6 divadelníků v hodinovém
programu. Kromě tohoto
spolku v září 2011 vznikla
skupina historického a
scénického šermu SHŠ
Rytíři-Žichovice, z.s., která je zcela jistě důstojným
pokračovatelem
místní
divadelní tradice.
Věřím, že ochotnické divadlo, v jakékoliv
formě, bude vždy součástí
našeho společenského života a nadále bude sloužit
ke vzájemnému setkávání.
A to i v dnešní době plné
informačních technologií
a virtuálních realit.
Děkujeme za to, že
jsme mohli využít zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici, kde jsme uvedli
po 24 letech divadelní hru
o třech dějstvích NEVĚSTY Z ČESKÉHO RÁJE. I přes veškerá epidemická opatření se vystoupení podařilo
zrealizovat a doufáme, že jsme diváky nezklamali. A tobě, Havlíčku, do té druhé stovky přeji spoustu
nadšených účinkujících, tolerantních diváků a fůru úspěšných představení.
Věra Zemenová

