Usnesení zastupitelstva města
Vážený čtenáři, vzhledem k rozsáhlosti zápisu z jednání zastupitelstva města otiskujeme na tomto místě pouze výpis jednotlivých usnesení zastupitelstva. Celý zápis je
zveřejněn na internetových stránkách města www.svihov.cz. Z důvodu dodržení zákona o ochraně osobních dat jsou jména občanů, o kterých zastupitelstvo jednalo, při zveřejnění začerněna. Úplný zápis bez provedených úprav je k nahlédnutí na Městském
úřadě Švihov.

Zasedání č. 23 ze dne 7. 6. 2016
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 188/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Městem Klatovy na uložení vodovodního potrubí do
pozemků Města Klatovy v k.ú. Dehtín s úhradou 50,- Kč za 1 m délky.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 189/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s odkupem pozemku p.č. 819/2 o výměře 1.077 m2
v k.ú. Dehtín od p………………., za částku 70.005,- Kč. Pozemek vznikl oddělením
stávajícího pozemku p.č. 819/1 dle Geometrického plánu č. 190-117/2016
vyhotoveným Geodézií Bohemia s.r.o
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 190/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace z dotačního titulu 16 „Údržba
a obnova kulturního dědictví venkova“, vypsaného MZ, a to na opravu 4 křížků
a kaple v Jíně.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 191/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace Národnímu památkovému ústavu – Správě státního hradu Švihov ve výši 10.000,- Kč na zhotovení
nového zvonu do hradní kaple.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 192/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky na opravu chodníku v Čechovo ulice ve Švihově firmě DYBS Plzeň s.r.o. za částku 131.181,50 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 193/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením bytu č. 3 v bytovce č.p. 429 Kolářova
ulice ve Švihově paní………………., bytem Švihov, Kolářova č.p. 429 od 9.6.2016
za stávajících podmínek. Schůzí Stavebního a nájemního družstva již byla schválena jako nový člen družstva.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 194/Z23/16 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace Diakonii ČCE – středisko Západní Čechy ve výši 20.000,- Kč jako příspěvek za 2 občany, kteří navštěvují Stacionář pro osoby s postižením v Soběkurech a v Klatovech.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 195/Z23/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace ZO ČZS Švihov z programu
podpory akcí spolků:
- ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný zahrádkářský ples dne 5.3.2016
- ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný výlet do Prahy dne 21.05.2106.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 196/Z23/16 bylo schváleno.

Zasedání č. 24 ze dne 28. 6. 2016
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 197/Z24/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotací z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského
kraje v roce 2016“ a to dotační titul Příspěvek na věcné vybavení pro JSDHO Lhovice
ve výši 30.000,- Kč na nákup plovoucího čerpadla a pro JSDHO Kokšín
ve výši 26.700,- Kč na nákup 5 ks zásahových přileb.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 198/Z24/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s ukončením smlouvy o dílo s firmou Bögl a Krýsl,
k.s. na akci „Přístavba sportovní haly k tělocvičně ZŠ Švihov“ a s vypsáním
nového zadávacího řízení v co nejkratší době.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 199/Z24/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace organizaci SZP – klub Švihov
z programu podpory akcí spolků ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný zájezd
na Domažlicko.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 200/Z24/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s RWE Distribuční služby s.r.o. na uložení plynovodu do pozemků města p.č. 1618/6, 1618/13, 1618/12 a 1618/10 v k.ú. Švihov u Klatov z důvodu akce „Švihov, Záhumenice – přeložka plynovodu“ č. stavby 8800084508.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 201/Z24/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s majiteli pozemků v trase vodovodního řadu Dehtín – Švihov
na uložení potrubí vodovodního řadu. Cena věcného břemene je 50,- Kč
za 1 m délky potrubí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 202/Z24/16 bylo schváleno.
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Výstavba sportovní haly se odkládá
V minulém čísle tohoto zpravodaje jsme vás informovali, že měla být začátkem července zahájena výstavba sportovní haly vedle stávající školní tělocvičny.
Vybraný zhotovitel, ﬁrma BÖGL a KRÝSL, k.s., odmítl dne 27. 6. 2016 převzít staveniště a odůvodnil to chybami a nedostatky v projektové dokumentaci, které by mohly
mít dopady na bezpečnost stavby.
Zákon umožňuje všem uchazečům vznést připomínky k projektové dokumentaci
v době zadání stavby, což učinily tři jiné ﬁrmy. Jejich dotazy a připomínky byly projektantem zodpovězeny a další dotazy a připomínky neměl nikdo z uchazečů, ani ﬁrma
BÖGL a KRÝSL, k.s., která zakázku posléze vyhrála nejnižší cenovou nabídkou. První
připomínky k projektové dokumentaci pak vznesla dva měsíce po podpisu smlouvy
o dílo. Zhotovitelem navrhované změny projektové dokumentace by vedly k porušení
Zákona o zadávání veřejných zakázek a městu by hrozila pokuta od Úřadu na ochranu
hospodářské soutěže.
Zastupitelstvo vyřešilo tuto situaci jediným možným způsobem. Rozhodlo o ukončení smlouvy o dílo s ﬁrmou BÖGL a KRÝSL, k. s. a vypsalo nový tendr na zhotovitele.
Zároveň byl nezávislému statikovi zadán úkol posoudit bezpečnost budoucí sportovní
haly, pokud se bude stavět podle stávající projektové dokumentace.
Stavba nové sportovní haly tak bude pravděpodobně zahájena na jaře příštího roku
a měla by být dokončena do konce roku 2017.
(vp)

Švihov v týdeníku Šumavan

Týdeník Šumavan zachytil v druhé polovině 19. století i problém s věžními hodinami
v našem městě. Pokud si uvědomíme, že v té době většina domácností hodiny neměla,
pak hodiny na radnici nebo na věži kostela byly jediným spolehlivým ukazatelem času
ve městě.
Při stavbě radnice, dokončené v roce 1861, se město tak ﬁnančně vyčerpalo, že na
osazení věžních hodin již prostředky nezbyly. Jediné hodiny v našem městě byly na
věži kostela. Tam byly přeneseny v roce 1811 z městské brány, která stála na úrovni
dnešního obchodu COOP a v roce 1811 byla zbořena. O stavu hodin na věži kostela si
můžeme přečíst v Šumavanu v roce 1876 následující řádky:
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Staré hodiny věžní, které sem r. 1811 z brány městské byly přendány, dobou dlouhou a ustavičnými správkami jsou již úplně vychozeny a proto stále pokulhávaly, až konečně státi zůstaly.
Záložna naše věnovala na zřízení nových hodin částku 100 zl., však více příspěvků není. Zvoník
zvoní teď klekání a poledne jen podle jízdního řádu železniční dráhy, což před ní ani to nebylo…
Z těchto řádků je zřejmé, že ani pan farář neměl hodiny, podle kterých by se dalo
zvonit poledne, a tak se zvoník spoléhal na přesnost dodržování jízdního řádu dráhy,
která byla zprovozněna na podzim roku 1876.
Nové hodiny se podařilo instalovat na věž kostela i na radnici až v roce 1885. Šumavan zachytil tuto významnou událost v září roku 1885 těmito oslavnými řádky:
Také blízký Švihov dočkal se již nových věžních hodin a sice hned dvojích najednou. Jedny
umístěny jsou na věži kostelní, jedny na věži radniční, čímž jest vyhověno potřebě veškerého
obyvatelstva. Stavba hodin svěřena na podanou nabídku p. Karlu Adamcovi, hodináři v Čáslavi,
který dle smlouvy v určité době hodiny postavil a na věžích umístil. Oba stroje provedeny jsou
s takovou dovedností a praktickou jednoduchostí, že podobných málo kde lze viděti. Pan Adamec
jest již známý osvědčený praktikus ve stavbě věžních hodin a požívá zvláště v městech a obcích
polabských důvěry neomezené. Výrobky jeho jsou solidní, vidno z toho, že hrabata Harrachové,
Chotkové a jiní poctívají jej svými objednávkami. Mimo to jmenovaný průmyslník jest našincem, Čechem, rozhodným a obětavým, ze kterých již příčin zasluhuje všestranné podpory. Nadějeme se, že uvědomělé obce pošumavské dají v budoucnosti výhost ﬁrmám namnoze německým
a budou podporovati hodináře Čecha, který v dovednosti tyto předčí, o čemž se může každý ve
Švihově volně přesvědčiti.

První radniční hodiny z r. 1885 vystavené na chodbě radnice
Více o zajímavých událostech z historie našeho města se můžete dovědět z nově instalovaných panelů v přízemí a v patře radnice, případně na webu města www.svihov.cz
v záložce „Elektronický archiv“.
(vp)
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Pouťová heligonka
Švihov
Kdy? V sobotu 3. 9. 2016 od 14:00
Kde? Ve festivalovém stanu
na Náměstí E. Beneše
Vystoupí :
Karla Vlková, Václav Sedláček,
Klatovská heligonka, Miroslav Špedl,
Jan Kotrbáček, Josef Holan,
František Strnad, Jiří Kaiser, Ladislav Čada

Vstup volný

Pouťová dechovka Švihov

Kdy? V neděli 4. 9. 2016 od 14:00
Kde? Ve festivalovém stanu
na Náměstí E. Beneše
Vstup volný
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Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) ve Švihově
Kontakt
Jana Petrusová
petrusovajana@seznam.cz
Tel: 606 247 711

organizátor – Komunitní škola Švihov, z.s.
pořádá další semestr na téma

HLEDÁME SVÉ PŘEDKY
Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze
Kurz posluchače seznámí se základními pojmy z oblasti
genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace
o tom, jak začít pátrat po svých předcích.

Začínáme v pondělí 3. října 2016 od 15.00 hodin
v malém sále KD ve Švihově.
6 přednášek po 14 dnech

Cena kurzu 300,- Kč, platba 3. 10. 2016.
Přihlásit se můžete do 15. 9. 2016.
Informace získáte také na www.e-senior.czu.cz
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Komunitní škola Švihov, z.s. pořádá
již 6 let kurzy pro veřejnost.
Největší zájem je doposud o kurz cvičení jógy se cvičitelkou Marií Homolkovou. Její
cvičení je zaměřené na cviky z jógy, rehabilitační cvičení a celkové uvolnění těla. Děkujeme všem za zájem o cvičení.
Druhým nejvíce navštěvovaným kurzem je Virtuální univerzita třetího věku – VU3V,
kterou garantuje Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze. Témata semestrů „Svět
okolo nás“ si volí posluchači vždy na konci předchozího semestru. Po úspěšném absolvování šesti semestrů VU3V (3 roky studia) slavnostně promují posluchači na ČZU
v Praze. První promoci má za sebou již 18 posluchačů a v květnu 2016 úspěšně promovalo již podruhé (6 let studia) 5 posluchačů. Patří jim velká gratulace a poděkování za
zájem o studium. Poděkování patří také ostatním, kteří se zajímají o dění kolem nás
a vybírají si témata VU3V podle zájmu.
Podzimní téma semestru Genealogie – hledáme své předky, je téma dnes velmi populární. Zajímá vás, kam až v historii sahají vaše kořeny, odkud vlastně jste?
Přijďte mezi nás a přednášky přes internet budou možná pro vás inspirací k bádání
v matrikách a starých dokumentech o životě vašich předků. A nemusíte se obávat náročnosti, jde především o získání informací a vyplnění testu, kde si za pomoci tištěných
materiálů ověříte své znalosti.
Více informací získáte: petrusovajana@seznam.cz, www. e-senior.czu.cz

Komunitní škola Švihov, z.s. pořádá kurz

„JÓGA A JEŠTĚ
NĚCO NAVÍC“
Lektorka: Marie Homolková
Cvičení začíná v úterý 4. 10. 2016.
Cvičíme od 16.45 hodin do 17.45 hodin
v tělocvičně Základní školy ve Švihově.
Cena za 11 lekcí (do 13. 12. 2016) je 300,- Kč. Platba při 1. lekci.
Kontakt: Jana Petrusová, petrusovajana@seznam.cz , tel: 606 247 711
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Pozvánka na pouť do Švihova
Tak jako každý rok i letos první víkend v září nás ve Švihově čeká pouť.

V sobotu 3. září a v neděli 4. září
náměstí E. Beneše bude pro dopravu uzavřeno, ale autobusové spoje budou
v provozu podle jízdního řádu se stávajícími zastávkami.
Vedle tradičních pouťových atrakcí a prodejních stánků je také připraven program ve festivalovém stanu na náměstí E. Beneše. Po roční odmlce se opět v sobotu 3. září rozezní heligonky. Po skončení odpoledního programu je plánovaná
od 20.00 pouťová taneční zábava, kterou organizuje Sokol Švihov, a zahraje jako
již tradičně Veselá 1203.
V neděli 4. září vystoupí v odpoledním programu Borovanka, Skalanka a Ungelerka.

Knihovna Švihov
Prázdniny jsou v plném proudu a k dovolené patří dobrá kniha. Knihovna ve Švihově nabízí svým čtenářům celou škálu literárních žánrů. Na své si přijdou dospělí
i děti. Půjčujeme naučnou literaturu, literaturu faktu, životopisné knihy, beletrii, dětské
knihy, poezii a také časopisy. Některé nové tituly nakupujeme sami, některé knihy
nám poskytuje Městská knihovna Klatovy formou výměnných souborů. V provozní
době knihovny také můžete využít zdarma připojení k internetu, které poskytujeme
na 1 hodiny zdarma.
Najdete nás v prvním patře švihovské radnice. Vždy se těšíme na nové čtenáře. Přijďte se třeba jen nezávazně podívat do naší knihovny a rozhodněte se, zda se stanete stálým čtenářem. Roční poplatek v knihovně činí pro pracující 100,- Kč, pro děti, studenty,
důchodce a ženy na MD 50,- Kč.
Otevírací doba knihovny Švihov:
Pondělí:
12.00 – 16.30
Úterý:
7.30 – 11.30
Středa:
12.00 – 16.30
Čtvrtek:
12.00 – 15.30

Těšíme se na Vaši návštěvu
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2016!
obyvatele hradu, dvorní dámy a možná i na hradního pána Půtu Švihovského.
Kdo právě nebude střílet prakem, potýkat se s kvintánou nebo se učit středověké
tance, může nabrat nové síly při poslechu písní skupin Démophobia nebo Strašlivá
podívaná. Uniknout by návštěvníkům neměla ani hudební, taneční nebo divadelní
vystoupení dětí z dětských domovů, která k Setkání dětských světů neodmyslitelně patří a která jsou vždycky odměněna vřelým potleskem.
Akci, která se uskuteční i díky ﬁnanční podpoře společnosti NET4GAS, pořádá
Plzeňský kraj pro všechny děti, ale i jako poděkování všem, kdo se o děti v krajských dětských domovech starají.
Beránek Filip (02.08.2016)
Na náměstí E. Beneše bude povolen vjezd místní dopravě a autobusům.
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Přijďte se bavit s dětmi
na ITEP 2016!
Odpočívat lze ve wellness i aktivně. Cyklistika, pěší turistika, objevování krás přírody, poznávání historie při návštěvách turistických cílů, hradů a zámků. Kdo by se na
to vše netěšil s příchodem turistické sezóny a ještě lépe s příchodem léta. Ovšem s koncem léta nemusí nutně skončit cesty za zábavou ani samotné chvíle rozptýlení. Přijďte
načerpat informace z oblasti dějin, zeměpisu, nechte se inspirovat pestrou nabídkou
možností turistiky, tipů na výlety. Zastavte se pro novou brožuru „Bavte se s dětmi
v Plzeňském kraji“ s více než 100 turistickými cíli v regionu. Program bude připraven
jak pro ty nejmenší, tak i pro starší žáky základních škol a studenty středních škol, kteří
navštíví veletrh v rámci výuky. Přijďte si hrát, soutěžit a trhnout rekordy nejen ve skládání kelímků, ve vědomostních a paměťových turnajích, kdo dřív vymydlí mejdlíčko,
kdo sní v nejkratším čase šneka ITEPáka, těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou
jógu, usaďte se u divadelního představení pana Šrédla, žasněte pod hvězdnou oblohou
v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmánií,
těšte se na protagonisty ze seriálu Policie Modrava, slavné osobnosti fotbalového klubu FC Viktroria Plzeň a čeká vás mnohem více. Přijďte na ITEP 2016!
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Poštolky Švihov – Letní tábor 2016
– STAR WARS
Skautský letní tábor očima sedmnáctileté účastnice:
V kroji, s šátkem na krku, s třemi prsty zdviženými k nebi symbolizující mi tři věty
skautského slibu jsme stáli okolo vysokého dřevěného stožáru hledíce na vlajku naší
země klesající pomalu k zemi po tenkém lanku. S chvějícím se hlasem jsme tiše zpívali
Venoušovo Štěstí. Písničku, kterou minulý rok složil. Písničku, jejíž slova dokázala nejlépe vyjádřit naše momentální pocity. Ať už to byl smutek z konce užasných čtrnácti
dní nebo projev štěstí a radosti přitomné chvíle, kterou jsme si chtěli užít, zapamatovat
a uschovat v našich pamětích navždy. Byla to přesně ta chvíle, kdy jsme si přáli zastavit
čas. Celá louka byla ponořená do mírného šera, ve kterém byly vidět jen obrysy postav
a zatmavené nerozpoznatelné obličeje. Lehký vítr si pohrával s našimi vlasy.
Moje prázdniny již devět let začinají čtrnáctidenním skautským táborem. Čtrnáct dní
strávených v přírodě bez elektriky, bez teplé vody a bez klasického záchodu. Pro mnohé horor, pro mě nejlépe stravený čas a ideální představa pro odpočinek. Na tábor už
ale pár let nejezdím jen kvůli hrám, spíše kvůli kamarádům, dobrodružství a skautské
přátelské atmosféře, která táboru dává něco, co chybí každému obyčejném neskautském táboru. Chybí jim blízkost a pocit, že jste součástí obrovské rodiny. Skauting mi
ukázal jiný svět, do kterého se všichni tak moc rádi ukrýváme. Věc, která pro mě byla
nejtěžší po návratu z tábora, bylo sžití se s rychlostí, kterou žijeme naše životy. Ty dva
týdny tábora uběhly hrozně moc rychle, ale cítím, že jsme si je všichni naplno užívali. Zatímco jste doma čtrnáct dní, máte prázdniny, uteče to stejně rychle, stihnete sice
dvakrát tolik věcí, ale pak se ohlídnete zpět a říkáte si: ,,Ty bláho, vždyť já to vlastně
ani skoro nevnímala. Dělala jsem věci automaticky, protože jsem musela nebo protože
bych měla.“
Je těžké vybrat nejlepší zážitek z letošního tábora, jeden z nejlepších jsem vám vlastně popsala již v prvních řádkách. Co se ale aktivit týče, nejvíc mě nadchl Jedi run, což
byla skautská obdoba Predator run nebo Spartan race. Za úkol bylo na pěti kilometrech
cesty překonat spousty překážek, ale hlavně překonat sami sebe. A o tom je většina her.
Jeník pro nás připravuje hry, které posílí naši schopnost práce v týmu a kreativitu. Stáváme se „řediteli“ naší skupiny, kterou řídíme víceméně jako ﬁrmu, spoustu těchto věcí
jsou věci aplikovatelné do všedního života, do rychlého světa, do naší budoucnosti.
Skauting mě naučil pomáhat bližním, zodpovědnosti a připravenosti. Našla jsem
místo ve světě lidí, kteří sdílejí stejné hodnoty. Ve skautu jsem potkala své nejlepší kamarády, našla jsem si zde partu, kterou si dovoluji označovat za druhou rodinu. Naším
úkolem je rozvíjet sebe i své okolí, jít příkladem a být vždy připraven.
Na závěr bych se ráda rozloučila větou z Venoušovy písničky Štěstí, o které jsem se
již zmiňovala.
,,Své štěstí každý vybírá sám, svobodnou volbou je požehnán, jen tiše říkám, asi ho mám.
Kate, 17let
Mí skautští přátelé – děkuji vám.“
Poštolky Švihov – kontakt
Jan Čížek – 725 196 550
Jancizek2@gmail.com
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Objednání předplatného:
Město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, částka na rok 30,- Kč,
doručování po Švihově zdarma,
zasílání elektronickou poštou zdarma,
zasílací adresy oznamovat na adresu:
mu-svihov@klatovsko.cz
nebo písemně na adresu úřadu.
Vydává: MÚ Švihov
Redakce: MÚ Švihov, nám. E. Beneše 38
Redakční rada: V. Petrus, E. Podroužková, Zd. Urbánek
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