Základní škola
(pokračování z předchozí strany)

Na školu v Žichovicích budu ráda vzpomínat. Moc mě bavil projekt „Velká hostina“, kde jsme vařili tři různá
jídla. Také návštěvy Bodenmais s Němci, různá divadelní představení a házení Morany do řeky. Ráda jsem se
ráno procházela do školy, také jsem byla ráda, že moje mamka pracovala v jídelně. Budou mi moc chybět
všechny paní učitelky. Byla jsem moc ráda, že jsem se několikrát mohla zúčastnit plaveckého kurzu. Moc mě
také budou chybět hry s paní učitelkou Hermanovou a celkově škola. Ráda na všechny budu vzpomínat.
Nelly Pešťáková
Moc se těším do nové školy v Sušici. Netěším se na dojíždění. Bude se mi stýskat po ježdění do školy
na koloběžce a také po tom, že jsem byl ve 13 hodin doma. Moc se netěším, až odejdu z této školy. Bylo to
dobré!
Matyáš Stulík

ČÍSLO 2/2021

Vážení čtenáři,
přinášíme Vám letošní druhé, prázdninové, číslo Otavanu. Všem dětem přejeme, aby si náležitě užily prázdniny
po letošním specifickém školním roce, ostatním příjemné prožití léta.
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 24. 9. 2021.
Vaše redakce

za kolektiv ZŠ Žichovice V. Krejčí
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Zdravotní středisko (foto: Josef Bernard)
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Slovo starosty

Základní škola

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás, jako již tradičně, seznámil s tím, co se v našich Žichovicích událo za poslední čtvrtletí.
Oprava zdravotního střediska se chýlí k závěru, byla započata rekonstrukce veřejného osvětlení
“u bytovek”. V nejbližších dnech bude zakoupeno starší požární vozidlo TATRA 815 od Města Nýrsko pro
naši JSDHO Žichovice. V průběhu měsíce června byla zahájena rekonstrukce blokové kotelny čp. 176 a
výstavba nové kotelny s uhelnou, s novými rozvody radiátorů, v budově základní školy čp. 8 v Žichovicích.
Opravovat se bude i zdejší oplocení. Na tuto přestavbu je schválena dotace z Plzeňského kraje z Programu
obnovy venkova ve výši 500 000,- Kč. Další finanční příspěvek, který se nám podařilo z Plzeňského kraje
získat, je na opravu komínů v zámku, a to ve výši 150 000,- Kč. Ze Státního fondu životního prostředí na akci
Žichovice – zásobování vodou jsme obdrželi dotaci ve výši 2 745 214,- Kč.
V prostoru úpravny vody se bude dvakrát do měsíce, a to vždy v sobotu, od 9 do 11 h, vybírat
velkoobjemový odpad. Tuto službu může využít každý občan, který má trvalý pobyt v Žichovicích a který se
prokáže platným občanským průkazem (informace budou zveřejněny na stránkách obce).
Dne 16. 6. 2021 byly spuštěny nové internetové stránky obce Žichovice. Nabízí se zde možnost
stáhnout si aplikaci do mobilních telefonů. Po jejím nainstalování můžete být automaticky upozorněni na
aktuality v Obci.
V naší obci byla zavedena služba „Zásilkovna – box“ (před obecním úřadem) a v chodbě obecního
úřadu bude nově umístěn box na sběr baterií.
S Plzeňským krajem je vyvoláno jednání na opravu cyklotrasy Žichovice – Hejná – Velké Hydčice –
Rabí a uvažuje se i o zřízení nabíjecí stanice pro elektrokola.
Od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 bude znovu otevřena Zámecká galerie, kde si letos můžete prohlédnout
výstavu obrazů – Žichovicko.
Situace se od posledního vydání Otavanu moc nezměnila. Z důvodu vládních nařízení se nekonala
pouťová zábava a s určitostí mohu říci, že se letos nebudou konat ani Zámecké slavnosti. Menší kulturní
události se budou připravovat dle aktuální situace. Buďme pozitivní a stále doufejme, že se situace brzy obrátí
k lepšímu, že vládní nařízení pomohou a že se všichni brzy budeme moci setkat a společně si užít hezké
odpoledne, kterým si tyto zlé časy vynahradíme.
Opravdu velice rád vám i vašim rodinám a blízkým přeji pohodové prožití letních dnů. Na závěr mi
dovolte znovu, a ještě jednou, všem popřát hlavně pevné zdraví a veselou mysl. Takových přání není nikdy
dost a jistě se shodneme na tom, že nic jiného v těchto časech vlastně ani nepotřebujeme.
Václav Hlaváč
starosta obce

Zajímavost naší obce – Vodoléčebný ústav dr. Kohouta
Zajímavostí v historii Žichovic je i to, že zde byl skoro před sto lety vodoléčebný ústav, dnes bychom zřejmě
řekli lázně.
Vodoléčba jako léčebná metoda byla ve své době velmi populární. Jednalo se vlastně o aplikaci vody
s léčivými účinky doplněnou pobytem v klidném zdravém prostředí. Věřilo se, že vodoléčba pomůže i tam,
kde všechno ostatní selhalo.
V oboru vodoléčby, tzv. hydroterapie, byl vzdělán žichovický praktický lékař dr. František Kohout.
Zkušenosti získal na poliklinice vedené hydroterapeutickou školou vídeňské lékařské fakulty. Když objevil, že
voda v jeho studni má léčivé účinky, neváhal a zřídil v Žichovicích vodoléčebný ústav. Jeho provozování mu
bylo povoleno c. k. místodržitelstvím v Sušici 30. dubna 1902.
Přiměřeně teplou léčivou vodu používal k polévání, koupání, otřepávání, tření, zabalování. Kromě toho
mohli jeho pacienti absolvovat částečné, celkové nebo parní lázně – tzv. parní skříně. Dr. Kohout používal i
léčbu horkým vzduchem, lázně slatinné, jehličnaté, senné a ovesné, vzdušné a slunečné lázně, v nabídce byly
i masáže.
(pokračování na další straně)

(pokračování z předchozí strany)

Ve dnech 21. a 22. června
nás navštívil pan Libor
Škubal z Velhartic, který
se věnuje minerálům.
V pondělí nám počasí
velmi přálo. Teploměr
ukazoval téměř krásných
30 stupňů, to bylo ideální
počasí na rýžování zlata
v řece Otavě. Děti se
o něm dozvěděly plno
informací a poznávaly
minerály,
které
pan
Škubal nalezl v okolí
Žichovic. Celý den děti
pilně pracovaly a za
odměnu si každý odnesl
lahvičku se zlatem a
malými granátky.
V posledních
dnech školního roku
proběhl také dětmi velice
oblíbený školní bazárek. Děti posbíraly, co doma již nevyužijí, vymyslely si název svého obchůdku, a
především si vyrobily cedulky s cenami, aby mohly naplnit své kasičky. Maximální cena může být 20 korun,
aby si i prvňáčci mohli nákup snadno spočítat.
O prázdninách se bude ve škole a na zahradě pracovat. OÚ Žichovice v čele s panem starostou zajistil
změnu vytápění ve škole. Místo elektrických akumulačních kamen a přímotopů bude instalován rozvod
ústředního topení. Na školní zahradě bude opraveno oplocení.
Jsme opravdu rádi za dobrou spolupráci s obecním úřadem.
Středa 30. června, jeden z nejoblíbenějších dnů dětí, je tu. Startuje období prázdnin, volna, výletů a
pohody. Tímto bych za celý kolektiv naší školy Vám všem popřála krásné prázdniny, plné zážitků a pohody.
Vycházejícím páťákům bychom rádi popřáli hodně štěstí a úspěchů v dalším studiu a osobním životě.
Pár řádků od našich „páťáků“.
Ve škole v Žichovicích se mi líbila interaktivní tabule, ALBI tužky a křesla s kobercem. Také se mi líbilo
pracovat s mikroskopem. Nejlepší byly přestávky venku. Nevýhoda byla, že jsem měl školu skoro přes celé
Žichovice, tak jsem jezdil na koloběžce. Školu jsem měl do kopce, ale nevadilo mi to, protože jsem často chodil
s kamarády. Píši to dne 23. 6. 2021 a dnes v 18:00 budeme ve škole přespávat. Také se mi líbilo, že jsme jezdili
s kroužkem němčiny do Německa. Bude mi to tu chybět.
Jenda Janoch
Tady ta škola byla super, je škoda, že budeme odcházet, ale také se těším do druhé školy, protože tam bude
zase jiný režim. Žichovická škola už bude jen vzpomínka. Také se mi bude stýskat po kamarádech. Líbily se
mi testy z hudebky. Bylo dobrý, že jsme jeli do Německa a tam jsme spali asi tři dny, no bylo to super. Velice
mě bavilo plavání.
Anežka Bernardová
(pokračování na další straně)
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Zajímavost naší obce – Vodoléčebný ústav dr. Kohouta
(pokračování z předchozí strany)

Podle propagačního letáku žichovického vodoléčebného ústavu se zde s dobrým výsledkem léčily nemoci
dýchacího ústrojí, astma, chronické katary, nemoci nosu a hltanu, nemoci krevního oběhu, zažívací obtíže,
průjmy, zácpy, nemoci ledvin, ženské choroby, nervová onemocnění, revmatismus, chudokrevnost a celá řada
dalších.

Vyjmuto z kroniky obecní školy 1896-1926
Ve své době byl Kohoutův ústav velmi populární, především v jižních a západních Čechách. Lze tak soudit
z dochované pamětní knihy lázeňských hostů, v níž se rozhodně nešetří chválou. Někteří pacienti zde popisují
i své problémy a jak jim zdejší pobyt pomohl. Mnozí pak ve svých zápisech slibují, že se sem ještě alespoň
jednou vrátí.
Se smrtí dr. Kohouta
bohužel
zanikl
jeho
vodoléčebný ústav. Noví
majitelé objektu studnu
s léčivou vodou zasypali.
Škoda, možná dnes mohly
být Žichovice lázeňským
místem.
František Kohout se
narodil 5. října 1840 ve
Velkých Hydčicích. V Žichovicích pracoval jako
praktický lékař, věnoval se
hydroterapii. Oženil se
s Marií Marešovou z Rabí
3. srpna 1870. Měli spolu tři
dcery a jednoho syna.
Zemřel 18. listopadu 1912
ve věku 72 let. Jako příčina
úmrtí je uvedeno poranění
hlavy nábojem ručnice.
A my si můžete udělat takovou vodoléčebnou proceduru třeba v řece Otavě. Krásné slunečné léto strávené
někde u vody.
Markéta Čabrádková
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Vážení čtenáři,
školní rok už nám pomalu dospěl ke konci a my opět přicházíme s pár řádky, co se událo v naší škole.
V pondělí 12. dubna jsme mohli s úsměvem na tváři přivítat naše žáky opět ve škole. Žáci se postupně
dostávali do školního režimu a s chutí opakovali a procvičovali probrané učivo.
V úterý 18. května jsme se vydali s mladšími dětmi do přírodovědné stanice v Horažďovicích, kde na
žáky čekal program s názvem „Breberky v zahradě“. Spolu s lektory se děti podívaly zblízka na život
Ferdových kamarádů – Berušky,
pavoučka
Poutníčka,
potápníka
Straširybky a dalších.
Také žáci 4. a 5. ročníku se o
týden později vydali do přírodovědné
stanice. Pro ty byl připravený program
s názvem „Entomolog na koloběžce“.
Tato exkurze byla zaměřena na hmyz
a vodní bezobratlé. Děti si mohly
vyzkoušet odlov suchozemského
hmyzu pomocí smýkačky a poté své
úlovky určovaly podle obrázkového
klíče.
Poté jsme se vydali na
koloběžkách do anglického parku
Ostrov. Na konci parku u jezu Na
Špičce se děti posilnily svačinou a
poté se vrhly na odlov a určování
vodních bezobratlých živočichů.
Do školy k nám také zavítala
paní policistka, se kterou šli žáci na procházku po Žichovicích a poznávali jednotlivé značky a povídali si
o bezpečném chování.
Na Den dětí jsme si pro děti připravili překvapení. Tradičně, jako každý rok si žáci pochutnali o velké
přestávce na nanuku a poté se vydali za překvapením do tělocvičny. V tělocvičně bylo připravené mobilní
planetárium a žáci se tak mohli prolétnout hlubinami vesmíru a navštívit i jiné planety.
Po radostných zážitcích však
nastala jízda posledních písemek,
zkoušení, uzavírání a opravování
známek. Tak trochu tradiční
„infarktový závěr“. Písemky a
zkoušení si však starší žáci
zpestřili pečením při hodinách
pracovních činností. Naší novou
kuchyňkou se linula vůně
čokoládových muffinů, které
byly opravdu k nakousnutí,
s bohatou dávkou šlehačky,
čokolády a lesního ovoce. Také
se děti podělily o upečené slané
šneky či palačinky.
(pokračování na další straně)

