Knižní novinka Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo
Šumavská rodačka Lucie Oudová (na fotografii od
Annie Vetyškové) se po úspěšném vydání první
knihy Dary Pošumaví (2020) rozhodla sepsat další
regionální publikaci. Ta je na rozdíl od první knihy,
která je věnovaná rodinám s dětmi, v určitých
pasážích zaměřená na těžší život na Šumavě.
V knize totiž kromě humorných příběhů najdete i
tragické osudy zdejších lidí.
Tato kniha nese název Bejvávalo na
Šumavě – smutno i veselo. Naleznete v ní krátké
příběhy vypovídající o reálném životě lidí na území
západní a centrální části Šumavy. Dočtete se o tom,
co jim osud přichystal, co museli strpět, co
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Vážení čtenáři,
přinášíme Vám letošní první číslo Otavanu. Všem přejeme příjemné prožití Velikonoc a krásné prožití jara.
Počasí je sice jako na houpačce, ale důležité je, že Vám jistě zůstane dobrá nálada.
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. 6. 2022.
Vaše redakce

obětovali, ale i jaké humorné příhody se jim
kdy udály. Veselé i smutné příhody, které
jsou čerpány z dobových novin, od sběratelů
folklóru nebo přímo od samotných
Šumaváků, se vám brzy dostanou pod kůži.
U některých se zaručeně pobavíte, u jiných
vám ukápne slza. A je opravdu na co se těšit,
nejeden příběh se totiž odehrává právě
v okolí Žichovic.
Místní občany jistě potěší i to, že
ilustrace v této knize pochází z ruky
žichovické rodačky Veroniky Víchové.
Právě ona dodala publikaci jedinečný
dobový šmrnc. Patří jí za to velký dík!
Kniha Bejvávalo na Šumavě – smutno i veselo vyšla již na konci ledna 2022, během pár dní byla ale
vyprodaná. Druhé vydání knihy bude od 16. 5. 2022 k dostání v knihkupectví v Sušici, Klatovech,
Horažďovicích a poptávat ji můžete i na Roubence Zámyšl – ubytování na Šumavě, kde je možné po domluvě
(e-mail: lu.oudova@seznam.cz) zároveň i žádat věnování nebo podpis autorky.
Pokud stále váháte, zda jsou právě tyto knihy tím, co byste si rádi přečetli, mrkněte na ukázku zde:
https://bit.ly/KupDary a https://bit.ly/KupSumavu a recenzi ke knize Dary Pošumaví: https://bit.ly/3r7pLSy.
Lucie Oudová
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Žichovice od Bílenic (foto: Josef Bernard)
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Slovo starosty

Základní škola

Vážení a milí spoluobčané, milí přátelé,
dovolte mi, abych vás opět po čase seznámil s tím, co je v našich Žichovicích nového.
Od posledního vydání Otavanu se nám podařilo pomocí výběrového řízení získat firmu Berger
Bohemia, s.r.o., pro náš projekt, tedy stavbu kanalizace a ČOV v Žichovicích. Vše je již připraveno a nyní už
jen čekáme na vyhlášení dotačního titulu, pak můžeme začít se samotnými stavebními pracemi. V měsíci únoru
jsme podali žádost o dotaci z Plzeňského kraje na opravu zámecké zdi, na úpravu kotelny a výměnu kotle
v zámku v Žichovicích a připojení Mateřské školy Žichovice k této kotelně. Rovněž usilujeme o peníze i na
projekt obnovy cyklotrasy Žichovice – Velké Hydčice. Abychom byli k úpravě této trasy kolem řeky
připraveni, vyčistili jsme cestu pod sýpkou od náletů dřevin a křoví.
Několikrát nás v tomto období potrápily poruchy na vodovodním řadu.
V sobotu 12. 3. 2022 jsme s našimi ženami v místní hasičárně oslavili MDŽ, děti ze Základní školy si
připravily pro své maminky, babičky a tety nápaditý, zábavný a milý program. Dále se 21. 3. 2022 konal dětský

Další z dotačních programů, z kterého čerpáme finance ke zvelebení areálu školy, je projekt ZŠ Žichovice –
školní zahrada. Díky obecnímu úřadu vznikl nový plot ohraničující školní zahradu. Jsou tam již přichystané
nové vyvýšené záhony a venkovní učebna. Hlavní práce však začnou na jaře, takže se velmi těšíme, až to vše
budeme moci využívat.
V únoru jsme si připravili pro dětičky ze školky opět „Předškoličku“. Ve školce jsme si vyzvedli osm
roztomilých prvňáčků, kteří se šli podívat do naší školy, seznámit se s námi a trochu si pohrát a něco nového
se i naučit. Děti se seznámily s matematikou, počítaly, poznávaly geometrické tvary, zahrály si početní hry a
také se naučily něco malého z angličtiny. Děti jsme také provedli po škole, nesměla chybět i dětmi oblíbená
prohlídka sklepa či půdy.
V pátek před jarními prázdninami jsme pro naše žáky připravili v tělocvičně maškarní karneval. Žáci
měli přichystané opravdu krásné masky. Zahráli jsme si
hry, zatancovali a také vyhodnotili ty nejlepší masky.
Na konci února jsme s dětmi začali nacvičovat
besídku na MDŽ. Doufáme, že se Vám naše vystoupení
líbilo ☺.
Také bychom chtěli pochválit Damiána
Marinčina, našeho žáka 5. ročníku, který se zúčastnil
matematické olympiády a postoupil do okresního kola.
I v okresním kole se mu moc dařilo a skončil na
krásném 3. místě. Moc gratulujeme!
Závěrem bychom Vám čtenářům chtěli popřát
hezké jarní dny.
Za kolektiv ZŠ Žichovice
V. Krejčí

maškarní bál. Připraveny byly pěkné soutěže pro děti a nechyběla ani sladká odměna. Tyto akce byly
uspořádány ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Žichovice. Hasiči nám rovněž pomohli při údržbě
stromů při hlavní silnici, směr starý most – Sušice. Za tuto pomoc jim patří veliké poděkování.
Dovolte mi také přednést zde plánované akce, na kterých se s vámi rád uvidím:
9. 4. 2022
Velikonoční dílnička
25. 6. - 26. 6. 2022 Pouťový víkend
20. 8. 2022
Zámecké slavnosti.
Informace k těmto akcím budou zveřejněny na stránkách obce Žichovice a vyhlášeny v místním
rozhlase.
Dále touto cestou informujeme občany, že každou první sobotu v měsíci vždy od 9 do 11 hodin před
úpravnou vody bude probíhat sběr drobného velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Opravdu velice rád vám i vašim rodinám a blízkým přeji veselé Velikonoce, pohodově strávený
velikonoční čas a krásné jarní dny.
Václav Hlaváč, starosta
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Co je nového ve školce?
Hlavně to, že se všichni moc těšíme na opravdové jaro – snad nám to pomůže poprat se s bacily…
Hned v lednu a znovu teď v březnu jsme přivítali praktikantky – paní Vávru a Jitušku Prokopovou.
Každá z nich u nás pobyla tři týdny a přinesly nám spoustu nových nápadů – moc jsme si to s nimi užili!
Konečně jsme začali s kulturou,
na divadle jsme byli v Sušici, v Rabí a
dokonce za námi přijelo divadlo i do
školky.
Obrovským zážitkem byla
beseda o myslivosti a přírodě, kterou
pro nás připravil pan Kubal se synem
Zdendou – oba v myslivecké uniformě
a v klobouku s pérem… Přinesli paroží
a promítli nám spoustu zvířátek,
o kterých nám zajímavě vyprávěli.
I v druhém pololetí nám pan
Ing. Kolář nabídl účast na projektu SŠ
v Sušici – polytechnické dílně. Takže
s velkým nadšením opět řežeme,
pilujeme a hrajeme si v úžasných
prostorech v Poštovní ulici.
Rovněž jsme už několikrát
přivítali v MŠ lektory IT, kteří s dětmi celé dopoledne stavěli mrakodrapy, stávali se kosmonauty, nebo
experimentovali s barvami .
Základní škola připravila pro naše předškoláky v prostorách školy „předškoličku“, aby se tam děti
mohly dostatečně těšit – moc se jim tam líbilo!
Vesele jsme si prožili i
karneval se soutěžemi, u Svátů jsme se
byli podívat na kouzelná štěňata
vlčáků.
Z Pedagogické poradny v Sušici za námi přijela jako každý rok
paní Kramlová, která poradila
rodičům předškoláků, jak děti správně
připravit do ZŠ.
Rodiče dětí, které se chystají
v září chodit do naší školičky, i
širokou veřejnost, přivítáme ve
středu 27. dubna od 15 do 17 hodin na
Dni otevřených dveří.
Zápis do MŠ začne vyzvednutím přihlášky 4. května; 11. května proběhne osobní předání potvrzených přihlášek (nezapomeňte na OP rodičů
a rodný list dítěte).
Těšíme se na nové kamarády a všem přejeme hodně zdraví a pěkné jaro !
Eva Turková, učitelka MŠ

Divadelní soubor Havlíček uvádí v sobotu 16.4.2022 od 19 hodin
v prostorách místní hasičské zbrojnice reprízu divadelní hry

Nevěsty z Českého ráje
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu.
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Základní škola
Milí čtenáři,
opět přicházíme s pár řádky, co se událo v naší škole.
Zavzpomínáme si ještě na čas před Vánocemi, kdy jsme ve škole měli Mikulášskou nadílku, kterou si
připravili nejstarší žáci. Mockrát všem žákům, kteří se podíleli na přípravě, děkujeme. Žáci jsou vždy plní
elánu a nachystají i svou
„knihu hříchů“ o svých
mladších kamarádech. Také si
přinesli své kostýmy a vše
skvěle a s úsměvem na tváři
zvládli, tak, že se ani ti
nejmenší nemuseli bát.
Venku
byla
sice
pořádná zima, ale my ve škole
jsme si užívali teplíčka díky
novému vytápění. Nejen, že je
to příjemné, ale také velmi
klesla spotřeba energie, a tudíž
je to i velká finanční úleva.
V prosinci jsme také
stihli ještě dětmi oblíbený
„Bazárek“, kdy si děti přinesou
nějaké maličkosti, které již nevyužijí a za pár korunek je prodají. Děti Bazárek velice baví a vždy si odnesou
něco, co jim udělá radost.
Před Vánocemi jsme byli roznést vánoční přáníčka a zazpívat pár koled a vykouzlit Vám úsměv na
tváři a popřát jen to nejlepší do nového roku. Tímto bychom také chtěli velice poděkovat panu doktoru
Vycpálkovi a panu Hnídkovi za peněžní dary.
Před odchodem na prodloužené vánoční prázdniny – díky karanténě, jsme si ještě s dětmi užili vánoční
posezení ve třídách a žáci si také rozbalili dárečky pod naším školním stromečkem.
V letošním roce také nabízíme
aktivity, které probíhají díky financování
z dotačního programu Šablony 3. Děti
zdarma navštěvují velmi oblíbený klub
badatelský a klub anglické konverzace.
V lednu jsme absolvovali naprosto vydařený projektový den Velká hostina. V krátkosti Vás s tímto
skvělým dnem, který jsme si všichni moc užili, seznámíme. Pro žáky jsme si připravili 3 stanoviště, která
všechny skupiny obešly. První stanoviště bylo u paní učitelky Hermanové, kdy děti připravovaly pomazánky.
Naučily se vajíčkovou, ředkvičkovou a pomazánku
z makrely. Druhé stanoviště si připravila paní
učitelka Machníková, kde žáci připravovali saláty –
těstovinový, salátek s ořechy a medovou zálivkou a
také vyrobili krásného ovocného páva. A poslední
stanoviště bylo pečení s paní učitelkou Krejčí. Zde
děti připravovaly mrkvové muffiny, které si
nazdobily krémem a ovocem, dále pohárky
s rozvarem z ovoce a krémem a také jsme zvládli
slané muffiny s vajíčkem. Děti musíme velmi
pochválit, jak krásně pracovaly a vše se jim povedlo
na jedničku s hvězdičkou. Po náročném pečení a
přípravě těchto dobrot žáci nazdobili stoly a šlo se
všechno ochutnávat. Dovolím si mluvit za všechny,
že jsme si moc pochutnali a domů odcházeli
s plnými břichy.

