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. 30 ze dne 29. 11. 2016

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 253/Z30/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV12-0011318/VB/001 vztahující se k akci „Švihov, KT, Na Záhumenici, 12 RD – kNN“
uzavřené mezi Městem Švihov a ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 254/Z30/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu Švihov,
KT, K Lesovně – kNN č. IV 12-0004746/3 uzavřené mezi Městem Švihov a ČEZ
Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 255/Z30/16 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním majetkoprávního záměru směny pozemků
parc.č. 743, o výměře 906 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 812/42, o výměře 2885
m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 812/60 o výměře 6510 m2 – druh pozemku orná
půda, parc.č. 812/64, o výměře 8840 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 847, o výměře 527 m2 – druh pozemku orná půda, parc. č. 853, o výměře 1789 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 868, o výměře 103 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 869,
o výměře 437 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 870, o výměře 2753 m2 – druh pozemku orná půda, parc. č. 899, o výměře 3775 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú.
Lhovice, pozemku parc.č. 1123/1, o výměře 23252 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 1123/2, o výměře 79 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Vřeskovice, pozemku
parc.č. 36, o výměře 215 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 37, o výměře 2903 m2
– druh pozemku orná půda, parc.č. 50, o výměře 6989 m2 – druh pozemku orná půda,
parc.č. 51/20, o výměře 26.658 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 52, o výměře 401
m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 53, o výměře 4728 m2 – druh pozemku orná půda,
parc.č. 596, o výměře 1598 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Jíno, za budovu s čp.
188 (způsob využití jiná stavba) nacházející se na pozemku st. p.č. 50/2 zapsaném na
LV 10002, budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská
stavba) nacházející se na pozemku st.parc.č. 50/4 zapsaném na LV 10002, budovy bez
čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) nacházející se
na pozemku st.parc.č. 50/3 zapsaném na LV 60000, vše k.ú. Švihov u Klatov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 256/Z30/16 bylo schváleno.

Zasedání č. 31 ze dne 20. 12. 2016

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 258/Z31/16 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2017 jako schodkový s příjmy
ve výši 29 000 000,- Kč a výdaji ve výši 51 635 000,- Kč. Schodek ve výši 22 635 000,- Kč
bude kryt z rezerv předchozích let.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 259/Z31/16 bylo schváleno.
(Příloha č. 3 – Schválený rozpočet na rok 2017)
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o směně pozemků ve vlastnictví Města Švihov: pozemku
parc.č. 743, o výměře 906 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 812/42, o výměře
2885 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 812/60 o výměře 6510 m2 – druh pozemku
orná půda, parc.č. 812/64, o výměře 8840 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 847,
o výměře 527 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 853, o výměře 1789 m2 – druh
pozemku orná půda, parc.č. 868, o výměře 103 m2 – druh pozemku orná půda, parc.
č. 869, o výměře 437 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 870, o výměře 2753 m2 –
druh pozemku orná půda, parc.č. 899, o výměře 3775 m2 – druh pozemku orná půda,
vše k.ú. Lhovice, pozemku parc.č. 1123/1, o výměře 23252 m2 – druh pozemku orná
půda, parc.č. 1123/2, o výměře 79 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Vřeskovice,
pozemku parc.č. 36, o výměře 215 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 37, o výměře
2903 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 50, o výměře 6989 m2 – druh pozemku
orná půda, parc.č. 51/20, o výměře 26.658 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 52,
o výměře 401 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 53, o výměře 4728 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 596, o výměře 1598 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú.
Jíno, za nemovitosti ve vlastnictví Agromachine s.r.o., a to budovu s čp. 188 (způsob
využití jiná stavba) nacházející se na pozemku st. parc.č. 50/2 zapsaném na LV 10002,
budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba)
nacházející se na pozemku st.parc.č. 50/4 zapsaném na LV 10002 a budovu bez čísla
popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) nacházející se na
pozemku st.parc.č. 50/3 zapsaném na LV 60000, vše k.ú. Švihov u Klatov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 260/Z31/16 bylo schváleno.

Zasedání č. 32 ze dne 17. 1. 2016

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 261/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Přístavba sportovní haly v budově
základní školy ve Švihově“ firmě SILBA – Elstav s.r.o., Letkov 155, Plzeň 326 00, za
částku 22.375.150,00 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 262/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo pro kalendářní rok 2017 cenu vodného ve výši 19,70 Kč/m3
bez DPH, cenu stočného ve výši 19,70 Kč/m3 bez DPH a cenu vyrobené vody pro
vodovod Červené Poříčí ve výši 8,50 Kč/m3 bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 263/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM revokuje usnesení č. 260/Z31/16 ze dne 20.12.2016 o směně pozemků ve vlastnictví Města Švihov: pozemku parc.č. 743, o výměře 906 m2 – druh
pozemku orná půda, parc.č. 812/42, o výměře 2885 m2 – druh pozemku orná půda,
parc.č. 812/60 o výměře 6510 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 812/64, o výměře
8840 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 847, o výměře 527 m2 – druh pozemku
orná půda, parc.č. 853, o výměře 1789 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 868,
o výměře 103 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 869, o výměře 437 m2 – druh
pozemku orná půda, parc.č. 870, o výměře 2753 m2 – druh pozemku orná půda, par-
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c.č. 899, o výměře 3775 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Lhovice, pozemku parc.č. 1123/1, o výměře 23252 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 1123/2,
o výměře 79 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Vřeskovice, pozemku parc.
č. 36, o výměře 215 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 37, o výměře 2903 m2 –
druh pozemku orná půda, parc.č. 50, o výměře 6989 m2 – druh pozemku orná půda,
parc.č. 51/20, o výměře 26.658 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 52, o výměře
401 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 53, o výměře 4728 m2 – druh pozemku
orná půda, parc.č. 596, o výměře 1598 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Jíno,
za nemovitosti ve vlastnictví Agromachine s.r.o., a to budovu s čp. 188 (způsob využití jiná stavba) nacházející se na pozemku st. parc.č. 50/2 zapsaném na LV 10002,
budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba)
nacházející se na pozemku st.parc.č. 50/4 zapsaném na LV 10002 a budovu bez čísla
popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) nacházející se na
pozemku st.parc.č. 50/3 zapsaném na LV 60000, vše k.ú. Švihov u Klatov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 264/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním majetkoprávního záměru směny pozemků ve vlastnictví Města Švihov: pozemku parc.č. 743, o výměře 906 m2 – druh pozemku
orná půda, parc.č. 847, o výměře 527 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 853, o výměře 1789 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 868, o výměře 103 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 869, o výměře 437 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 870,
o výměře 2753 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 899, o výměře 3775 m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Lhovice, pozemku parc.č. 1123/1, o výměře 23252 m2 – druh
pozemku orná půda, parc.č. 1123/2, o výměře 79 m2 – druh pozemku orná půda, vše
k.ú. Vřeskovice, pozemku parc.č. 36, o výměře 215 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 50, o výměře 6989 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 51/20, o výměře 26.658
m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 52, o výměře 401 m2 – druh pozemku orná půda,
parc.č. 53, o výměře 4728 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 85, o výměře 6411
m2 – druh pozemku orná půda, vše k.ú. Jíno, parc.č. 389/2, o výměře 1142 m2 – druh
pozemku orná půda, parc.č. 1615, o výměře 1126 m2 – druh pozemku orná půda, parc.
č. 1614, o výměře 1039 m2 – druh pozemku orná půda, parc.č. 1345/1, o výměře 7303 m2
– druh pozemku orná půda a parc. č. 1345/13 o výměře 5369 m2, vše k.ú. Švihov u Klatov, za nemovitosti ve vlastnictví Statku Sobětice s.r.o., Sobětice 75, a to budovu s čp.
188 (způsob využití jiná stavba) nacházející se na pozemku st. parc.č. 50/2 zapsaném
na LV 10002, budovu bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) nacházející se na pozemku st.parc.č. 50/4 zapsaném na LV 10002 a budovu
bez čísla popisného nebo evidenčního (způsob využití zemědělská stavba) nacházející
se na pozemku st.parc.č. 50/3 zapsaném na LV 60000, vše k.ú. Švihov u Klatov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 265/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením bytu č. 10 v DPS Švihov od 1. 2. 2017 paní
Vlastě Michalčíkové, bytem Slavošovice 16.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 266/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním majetkoprávního záměru směny pozemků ve vlastnictví p. Davida Frouze, bytem Patočkova 4/6, Střešovice, 16900 Praha 6,
parc.č. 307/24 k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí, o výměře 408 m2 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace za pozemky ve vlastnictví Města Švihov parc.č.34/5,
o výměře 119 m2 – druh pozemku trvalý travní porost, a parc.č. 38/7, o výměře 272 m2
– druh pozemku trvalý travní porost, vše k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 267/Z32/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM rozhodlo o poskytnutí dotace Diakonii Českobratrské církve evangelické – středisko Západní Čechy, Prokopova 207/25, Plzeň, ve výši 21.000,00 Kč
na částečnou úhradu plateb za využívání sociální služby občany města Švihov
p. Jiřím Fořtem a p. Janem Červenkou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 268/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo ukončení členství Města Švihov v Euroregionu Šumava
– Jihozápadní Čechy, Náměstí Míru 63/1, Klatovy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 269/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM revokuje usnesení ZM č. 255/Z30/16 ze dne 29.11. 2016 o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu Švihov, KT, K Lesovně – kNN č. IV 12-0004746/3
mezi Městem Švihov a ČEZ Distribuce, a.s.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 270/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s prominutím nájmu za zapůjčení festivalového stanu
o rozměru 10 x 15 m na akci 23. ročník závodu horských kol okolo vodního hradu
Švihov pořádanou sportovním klubem cyklistiky Velovis Švihov dne 21. 5. 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 271/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích stanovuje
s účinností od 1. 2. 2017 odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva města ve výši 6.800,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se: 1. Usnesení č. 272/Z32/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích stanovuje
s účinností od 1. 2. 2017 odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a předsedy komise zastupitelstva ve výši 900,- Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.273/Z32/17 bylo schváleno.

Nakládání s odpady
V roce 2016 došlo v našem městě k zastavení každoročního nárůstu množství odpadu, který končí v popelnicích a je draze odvážen svozovou firmou. Vloni bylo oproti
roku 2015 tohoto směsného komunálního odpadu o 42 tun méně, tj. o 10 %. Tento zlomový výsledek se dá přičíst pozitivnímu dopadu zapůjčení 300 ks kompostérů švihovským domácnostem. Do těchto kompostérů se přesunulo 10 % bioodpadu, který končil
v roce 2015 v popelnicích.
Všeobecně je prokázáno, že bioodpad tvoří více než 30 % obsahu popelnic. Pokud by
všechny domácnosti separovaly bioodpad důsledně, byl by pokles množství odpadu
v popelnicích výrazně vyšší než dosažených 10 %. Tento výsledek by mohl být ještě lepší,
pokud by se v domácnostech důsledně separoval také plast, papír a sklo. Tohoto tříděného odpadu bylo ve Švihově sebráno v roce 2016 o dvě tuny méně než v roce 2015.
Podzimní kontroly popelnic prokázaly, že velká část švihovských občanů třídí odpad
pouze okrajově nebo nedůsledně. O tom, kdo odpad málo třídí, svědčí i počet popelnic
před domem v den svozu. Proto kontroly obsahu popelnic budou pokračovat a svozová firma nebude vyvážet popelnice s netříděným obsahem.
Možná si jeden může položit otázku, proč vlastně odpad třídit. Samozřejmě na prvním místě je pozitivní dopad pro přírodu nebo využívat část vytříděného odpadu jako
- 5 -

surovinu. Třídění odpadu má dopad i ekonomický. Vytříděný odpad odevzdaný do
barevných kontejnerů v ulicích odváží svozová firma zdarma. Stejně tak nás nic nestojí bioodpad daný do kompostéru. Na druhé straně za každý jeden kilogram odpadu
v popelnici zaplatí město jednu korunu za uložení na skládce a k tomu další korunu
za svoz.
Od 1. 3. 2017 bude možné bioodpad a objemný odpad odevzdávat jednou týdně
ve Švihově ve dvoře tzv. Šťárovny (Komenského ulice 93). V liché týdny budou tyto
dva druhy odpadu přijímány ve středu od 16,00 hodin do 18,00 hodin a v sudé týdny
v sobotu od 9,00 hodin do 11,00 hodin. Sběr bude zahájen ve středu 1. 3. od 16,00 hodin
a následující termín bude v sobotu 11. 3. od 9,00 hodin. Bioodpad a objemný odpad
zde budou moci odevzdat pouze občané našeho města (včetně jeho místních částí).
V dubnu budou jako každý rok v místních částech postupně rozmístěny kontejnery na
bioodpad, objemný odpad a proběhne zde také sběr nebezpečného odpadu.
(vp)

Švihov v týdeníku Klatovské listy

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje připravuje projektovou dokumentaci na rozsáhlou opravu povrchu komunikace a mostů od křižovatky se silnicí I/27 („Za vodou“)
k centru města. Samotná realizace, která bude uskutečněna nejdříve v roce 2018, přinese na mostech rozšíření vozovky o 50 cm a chodníků o 20 cm.
Mosty, tak jak je dnes ve Švihově známe, byly stavěny v roce 1937 a nahradily klenutý most se šesti oblouky postavený v roce 1811. Stavba vyvolala hodně negativních
ohlasů, jak o tom vypovídá článek otištěný v týdeníku Klatovské listy dne 10. 7. 1937:

Nemyslící technikové

Ve Švihově staví se již rok nový most přes Úhlavu. Starý nevyhovoval, hrozil spadnutím a tak
musel býti postaven most nový, který snad má přetrvati opět několik staletí. Ale dnes, kdy první
část jeho je hotova, vidíme, že postavil se tak úzký most, že nemůže stačiti ani při frekvenci dnešní, nadto vůbec nebude vyhovovati frekvenci budoucího a došlo-li by k nějakému konfliktu, pak
na tomto mostě by musela býti udržována jednosměrná frekvence, tak jako tomu bylo za války
kupř. Tolmina, kdy následkem úzkých silnic a mostů jezdilo se směrem na fontu dvě hodiny, tedy
ve střídavých dvouhodinových intervalech.
Co to znamenalo pro rakouskou armádu, jaká svízel to byla, to ví jen ten, kdo na vlastní oči se
mohl přesvědčiti o ochromení dopravy na tomto nejvíce útokům vydaném místě, kde se posléze
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připravila hradba děl, aby zde v říjnu 1917 byla italská fronta prolomena až na Piavu. A i Švihov
s novým mostem, na němž neprojedou dvě nákladní auta vedle sebe, s mostem, jehož stavba se
vleče račím tempem, připomíná nám takové rakousko-tyrolské Tolmino. Slyšeli jsme námitky, že
most byl postaven úmyslně tak úzký, ale neslyšeli jsme důvody. Ty patrně nikdy sděleny nikomu
nebudou, poněvadž by se jim kde kdo vysmál…
Dobré silnice a široké silné mosty jsou ve válce podmínkou pro udržení, dobývání či ústupu
z pozic. Stratégovi nepomůže sebe větší armády, není-li k ní dobrého a rychlého přístupu, nemá-li dobrého spojení a zázemí. U nás hlavní tepnou pohraničí je silnice železnorudská, vedoucí od
Bavorského Eisensteinu k Plzni. Je to silnice na naše poměry velmi dobrá, asfaltovaná a široká
asi šest metrů. Je to však silnice horská se zatáčkami až vlásenkovými, nedostatečně širokými,
kde v případě velké frekvence by určitě došlo k velkým nehodám a zatarasení veškerého provozu.
Z Běšin – od viaduktu do Klatov jsou tři další nebezpečné zatáčky, z Klatov pak u Dehtína pod
viaduktem a konečně přijde viadukt švihovský a v zápětí nový nešťastný most švihovský. Ten
stačilo by rozbíti a bylo by po silničním spojení z Klatov na Plzeň. Páni technikové, na co jste
mysleli při projektu švihovského mostu?
A podívejme se na našeho souseda: silnice z Deggendorfu na Zwiesel vedoucí přes známý Rusel bude co nejdříve dokončena a bude to nejen široká moderní silnice, ale silnice v pravém slova
smyslu horská, se silnými mosty, nesoucími tlak až 20 tun na 1 m2, silnice dlážděná žulovými
kostkami, které vydrží daleko více nežli asfalt či beton. Při tom byly odstraněny všechny dřívější
nebezpečné zatáčky, po serpentinách není ani potuchy. Německo staví dnes silnice v celé říši,
ale především také v pohraničí. Tam „býti připraven“ je heslem nejen prováděným, ale účelně
a programově řešeným. Okresní silnice jsou tam ve velmi dobrém stavu, o jakém se nám ani
nezdá a zásadou je tam všechnu frekvenci svésti mimo města a vesnice, aby provoz byl nejen co
nejbezpečnější, ale i nejrychlejší.
Díváme-li se na stavbu takového švihovského mostu, je nám líto té práce a vynaložených
peněz. Ne proto, že vidíme v duchu před sebou a srovnáváme takové autostrády o šířce až 20 m
s mosty, které je překlenují, ale protože máme důkaz o neschopnosti našich techniků, slepců, kteří
zaspali dnešek a vidí poměry o 200 let na zpět…
… o ostudné stavbě nových mostů ve Švihově jsme již psali. Dnes článek náš doplňujeme podrobnostmi, které jsou velice zajímavé. Silnice železnorudská probíhá Švihovem v šířce
620 cm. Od Klatov za nádražím odbočuje na most v pravém úhlu 90 stupňů, byla a zůstala zde
tedy zatáčka značně záludná a sice ve staré šířce 6 metrů a 20 centimetrů. Nic nenasvědčuje
o tom, že by byla rozšířena, neboť jest v základech již vyztužena kamennou zajišťovací zdí. Nový
most jest široký celkem 7 m a 70 cm,
z toho připadá však na dva chodníčky
po jeho stranách, každý v šířce 110 cm,
220 cm, takže jízdní dráha na mostě je
široká jen 550 cm, čili pět a půl metru.
Starý most byl jen o něco málo užší.
Pojede – li na mostě cyklista, dvě auta
se zde nevyhnou. Tak se staví pohraničí!
Bourání původního obloukového mostu
postaveného v roce 1811
(foto z roku 1937)
(vp)
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INFORMACE z Městského úřadu Švihov
Poplatek ze psů
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt ve Švihově ……………………………… 150,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v bytovém domu ve vlastnictví města 200,- Kč
c) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v částech obce Bezděkov, Jíno, Kaliště,
Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice, Těšnice, Třebýcinka, Vosí ……………… 50,- Kč
Poplatek je splatný do 31. 3. 2017.

Poplatek za vyvážení komunálního odpadu - popelnice
Poplatek za „vyvážení popelnic“ zůstává pro rok 2017 beze změny.
Počet členů domácnosti:
první osoba 100 % = sazba 497,- Kč, tj. jednočlenná domácnost
497,- Kč za rok
druhá osoba 100 % = sazba 497,- Kč, tj. dvoučlenná domácnost
994,- Kč za rok
třetí osoba
70 % = sazba 348,- Kč, tj. tříčlenná domácnost
1.342,- Kč za rok
čtvrtá osoba 50 % = sazba 249,- Kč, tj. čtyřčlenná domácnost
1.591,- Kč za rok
za každou další osobu se připočítává sazba 249,- Kč za rok.
Osoba nad 70 let, která dovrší 70 let v příslušném roce, žijící v jednočlenné domácnosti
platí 50 % příslušné částky, tj. 249,- Kč za rok.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek ve
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 497,- Kč.

Parkovací karty
Od 20. března 2017 budou v prodeji parkovací karty platné pro rok 2017, které opravňují parkování vozidel na vyznačených parkovištích v parkovací zóně. Parkovací kartu
si mohou koupit za 20,- Kč všichni majitelé automobilů, kteří mají v této lokalitě trvalé
bydliště nebo jsou majiteli nemovitosti. Karty se budou prodávat v pokladně Města
Švihova.

Úřední den na obcích
V pátek 24. března 2017 budou pracovníci MÚ Švihov objíždět jednotlivé obce ve
svém obvodu a občané tak budou mít možnost zaplatit poplatky za svoz odpadu, poplatky ze psů, vyřídit si ostatní záležitosti, aniž by museli na úřad do Švihova.
Úřední hodiny budou dle následujícího harmonogramu:
Kokšín
16.00 – 16.20
Třebýcinka
16.25 – 16.45
Kaliště
16.55 – 17.15
Stropčice
17.20 – 17.40
Jíno
17.45 – 18.10
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Pozvánky
MASOPUSTNÍ PRŮVOD maškar, který se koná v sobotu 25.2. 2017 od 13.30 hod.
před radnicí. Sraz masek je za radnicí již v 13.00 hod. Průvod půjde za doprovodu SKALANKY ulicemi Čechova a Kolářova. V 16.30 hod. proběhne pohřeb Masopustu před
restaurací U Štěpánků. V restauraci U Štěpánků budou probíhat celý den VEPŘOVÉ
HODY!
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA 25. 2. 2017 od 19.00 hodin – v kulturním domě ve Švihově.
K tanci a poslechu hraje „Pošumavská muzika“.
11. 3. 2017 – Ples zahrádkářů – hraje ORION
1. 4. 2017 pořádá Město Švihov od 14.00 hodin jarní SETKÁNÍ SENIORŮ. Sejdeme se ve
velkém sále KD Švihov. Zveme všechny, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne.
25. 4. 2017 od 15.00 – charitativní koncert Dechového orchestru žáků základní školy ve Švihově a jejich hostů. Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostela
Sv. Václava ve Švihově.
/et/

HASIČI ŠVIHOV
Milí spoluobčané, hasiči jsou v podvědomí obyvatel ti, kteří přijedou a pomohou
vždy, když je třeba. Dovolte, abychom se tedy trochu představili a seznámili Vás s činností hasičů ve Švihově. O tom, že je různorodá jistě není pochyb.
Ale co vše se odehrává, než hasiči vyjedou? Tak hezky popořádku. Ve Švihově máme
zázemí na hasičárně, kterou užíváme a snažíme se ji stále zvelebovat. Je to náš druhý
domov. V garážích máme novou moderní techniku, kam jistě patří vozidlo CAS 20
T 815 – naše nejnovější chlouba. Jistě si pamatujete na slavnostní předání vozidla
v roce 2015, kdy jsme po 41 letech dostali do výjezdu opravdu fungl nové vozidlo. Velké poděkování patří městu Švihovu, které nám vozidlo zakoupilo z vlastních prostředků a částečně z dotace státu a krajského úřadu. Dále máme vozidlo CAS 32 T 815, DA 8
A 31 a Volkswagen transporter. Ale v garáži se ukrývá i jeden skvost, který nám zachovali naši předchůdci a kterého si opravdu vážíme. Je to naše, jak ji říkají děti, BABIČKA
ERENKA. S tou jezdíme na různé slavnostní akce, například výročí sborů v okrese.
V poslední době se můžeme setkat hlavně v médiích, ale i na školách a na úřadech
s propagací hasičské práce a hlavně s prevencí. Program, jak se chovat při vzniku požáru,
při dopravních nehodách a hlavně jak předcházet těmto událostem probíhal v loňském
roce na školách, kdy pomocí tzv. Hasíka se děti hrou seznamovaly s „hasičinou“, nebo
byly vyhlášeny různé výtvarné soutěže na téma Zavolat 150, 112 apod. My již několik
let pořádáme pro děti z mateřské školky tzv. Den v hasičárně, kdy jsou seznámeny jak
s technikou, tak i s činností hasičů. Výhodou je, že vše vidí ve skutečnosti a zážitkem
pro malé špunty je jistě sednout si do velkého červeného auta nebo si vyzkoušet hasičskou přilbu. Prevence je velmi důležitá, ať už se týká čištění a revize komínů, nebo
kontrol pořádku na půdách, v garážích. Proto bychom se všichni měli zamyslet, jak to
u nás doma vypadá a udělat vše pro to, aby zrovna u nás doma nehořelo.
Jedna stránka je prevence a druhá je školení a výcvik členů výjezdové jednotky.
Aby kluci byli vždy připraveni vyjet s technikou a pracovat s jejich výbavou, je potře- 9 -

ba řádné školení. Švihovská jednotka je zařazena v rámci okresu mezi JPO III. a má
22 členy. Každým rokem se zúčastňují předepsaného školení pořádaného Hasičským
záchranným sborem. V loňském roce absolvovali v únoru školení velitelů a velitelů
družstev a školení nositelů dýchací techniky, kterých je 19. V květnu absolvovali školení v Třemošné nově 3 strojníci, celkem tedy už máme proškoleno 9 strojníků. Prakticky
si kluci, nositelé dýchací techniky, vyzkoušeli projít polygon v Plzni. I tato zkušenost
je přínosem, jsou tak připraveni na situace při zásahu. V říjnu proběhlo na hasičárně
zdravotnické školení, kdy bylo školeno 10 členů a 3 stávající zdravotníci. Takže by se
dalo říci, že jsou kluci vyškoleni a připraveni k výjezdu. Pravdou je, že dnešní technika
a její vybavení je někde jinde než před 10-15 lety. Je potřeba si vše vyzkoušet, osahat
a důkladně se opravdu seznámit s fungováním výbavy vozidel a s obsluhou vozidel.
A ke kterým událostem loni naši hoši vyjížděli? V únoru byli povoláni ke dvěma událostem – 2.února na požár trafostanice do Dehtína, kam vyjeli s CAS 20 Terno a CAS 32
v 10 lidech. Druhou událostí byl požár skladu v Příchovcích. Byla to pomoc mezi okresy. Na požár vyjela CAS 20 a CAS32 v počtu 9 lidí a jednotka hledala ohnisko požáru.
Jednalo se o složitější zásah, kdy kluci použili 4 dýchací přístroje. 21. května likvidovali
požár kontejneru na odpad v chatkách ve Švihově s technikou CAS 20 v počtu 3 členů.
26. června byli povoláni v noci kvůli deštivému počasí a rychlému vzestupu hladiny
vody na čerpání vody ve Švihově. Pět členů jednotky použilo techniku CAS 32, Avia 31,
kalové čerpadlo a elektrickou centrálu. 7. srpna se v počtu 3 členů postarali o zraněného
na hradě a zajistili jeho odvoz. Na požár odpadu do Lhovic byli povoláni 7. října. Vyjeli
s technikou CAS 20 a CAS32 v počtu 7 členů jednotky. A poslední událostí roku 2016
byla technická pomoc a to 3. listopadu ve Švihově v Havlíčkově ulici, kde byly zatopené
sklepy. Zde použili 3 hasiči CAS 20 a kalové čerpadlo Honda. Velkou pochvalu kluci určitě zaslouží za včasné výjezdy vždy v dostatečném počtu členů jednotky. Po právu jim
patří velké poděkování, protože se celoročně věnují údržbě a opravě svěřené techniky
a jejího vybavení a samozřejmě dbají na pořádek v hasičárně a jejím okolí. Schází se každé
úterý a čtvrtek a svými dobrými nápady si jednak pro sebe, ale určitě i pro ostatní členy
a návštěvníky hasičárny zvelebují a zpříjemňují pobyt v našem hasičském stánku.
V loňském roce také zorganizovali sběr kovového šrotu a podařilo se zkulturnit plochu na dvoře, která je nyní pěkně zpevněná a zatravněná. Dále mají velkou zásluhu na
vyčištění řeky u jezu. V hasičárně odpracovali dost brigádnických hodin. To jsem vám
představila ty, kteří jsou vyškoleni a připraveni přijet, když je potřeba.
A nyní něco o Sboru jako spolku. Členskou základnu tvoří 60 členů starších 16 let a 45
dětí, z toho 35 je zapojeno do hry Plamen a 10 předškoláčků. V prosinci jsme na výroční
valné hromadě zhodnotili rok 2016 a dovolte, abychom vás také seznámili, co se nám
podařilo a co bychom chtěli zvládnout v roce letošním.
Po celý rok pracoval výbor v počtu 11 členů. Pravidelně 1 x za měsíc jsme se scházeli
na výborových schůzích a krom toho se konaly 3 valné hromady.
Loňský rok byl opravdu pestrý a bohatý na akce, zejména měsíc září, kdy každý týden proběhla nějaká. Ale popořádku. V lednu se již tradičně zúčastňujeme slavnostního zahájení roku, které pořádá město Švihov a dále je počátek roku je spojen s konáním
výročních valných hromad Sborů. Vzájemně se navštěvujeme v rámci okrsku, což je
určitě dobře. Hledáme inspiraci, jak to dělají jinde, a hlavně je to o vzájemné komunikaci a setkání mladších i starších hasičů a zavzpomínání na různé hezké akce.
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Od ledna se vždy věnujeme přípravě a organizaci hasičského plesu. Je potřeba obejít
sponzory, zajistit pozvánky, pozvat všechny občany Švihova, což bývá dost náročné.
Dále pak připravit tombolu, jednohubky, zajistit dámskou volenku. No a když je vše
připraveno, může začít zábava. K tanci a poslechu loni hrála Skalanka. Ples byl hojně
navštíven a vydrželi jsme do časných ranních hodin. Mezi další tradice patří gratulace
k životním jubileím našich členů. V loňském roce jsme poblahopřáli k 70. narozeninám panu Václavu Loudovi, k 60. narozeninám paní Jiřce Píckové a Jaroslavu Daňkovi,
k 75. narozeninám panu Václavu Hůrkovi a k 80. narozeninám paní Božence Volfové.
Všem oslavencům jsme předali malý dárek.
Další akcí, která neodmyslitelně patří k naší činnosti, je stavění májky a její hlídání.
Tato akce je pro děti i dospělé a schází se nás opravdu dost. Děti ozdobí májku, chlapi
ji postaví a pak si děti buď zahrají nějaké hry nebo si zasoutěží a dospěláci se také baví.
Je připraveno něco dobrého do zobáčku a pití také neschází. Na hasičárně je opravdu
živo a myslím, že jak děti tak i dospělí si tuto akci užívají. Neschází ani čarodějnické
létání kolem ohně.
V rámci spolupráce s německými hasiči z Traitschingu jsme je loni pozvali na přátelské
posezení a turnaj v bowlingu. Zajistili jsme vše v areálu v Přetíně, kde byl pro všechny
připraven oběd, a pak už vypuklo soutěžní klání. Vše probíhalo v přátelském duchu.
Po dlouhé době se nám v září podařilo zorganizovat zájezd. První zastávka auto busu
na trase Švihov – Zbiroh – Praha byla ve Zbirohu, kde jsme měli možnost prohlédnout
si areál Hasičského záchranného sboru s profesionálním výkladem ohledně techniky,
výjezdů, zázemí a vůbec s činností jednotky. Dále jsme si prohlédli hasičské muzeum,
rovněž s výkladem. Zde jsme viděli skvosty hasičské historie. Cestou do Prahy jsme se
zastavili na obědě, protože k dobrému výletu patří plný žaludek, a pokračovali jsme
směrem na pražské letiště, kde jsme měli zajištěnou exkurzi. Nejprve jsme museli projít
bezpečnostní prohlídkou a pak nasedli do autobusu a jezdili po letišti. Na průvodce
jsme měli opravdové štěstí, dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o prostorách letiště,
zázemí, přistávání a odbavování letadel, viděli jsme i různá přistání a odlety a pak už
jsme šli tam, kam jsme se všichni moc těšili, a to k hasičům. Ti nás přijali velmi srdečně
a velmi poutavě nás seznamovali s jejich činností, technikou, zázemím. Měli jsme i štěstí, že jsme viděli ostrý zásah. Také jsme měli možnost se svést v jednom z vozidel. Tato
exkurze prostě neměla chybu. Na zpáteční cestě jsme završili hezký den dobrou večeří.
Všichni účastníci zájezdu si přivezli dost zážitků.
Další akce patří mezi nováčky. Protože dříve narození hasiči mezi nás moc nechodí, chtěli jsme pro ně uspořádat posezení, aby i oni si mohli popovídat, zavzpomínat
a hlavně aby se sešli. A tak vznikl nápad uspořádat posezení s písničkou (protože bez
muziky to není ono).
Osobně jsme pozvali všechny členy ročníku 1961 a níž. V této věkové kategorii máme
19 členů.
Mladší děvčata připravila zasedačku do slavnostního, objednali jsme něco dobrého,
muziku, ženám květinu a čekali, kolik členů se sejde. Akci jsme nazvali Posezení s písničkou. A ti, co mohli a chtěli, opravdu přišli. Posezení bylo i pro rodinné příslušníky.
Bohužel 7 členů nepřišlo. Hezky jsme si zazpívali, popovídali, ba i zatancovali. Mladší
děvčata se starala o zásobování a kluci zase o tekutiny. Bylo to srdečné, veselé a kamarádské posezení.
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V další části bych chtěla poděkovat panu starostovi města za velmi dobrou spolupráci mezi městem a hasiči. Jednak náš Sbor podporuje finančně, např. dotace na jednotlivě pořádané akce a na práci s dětmi, a jednak má velkou zásluhu na výbavě a výstroji
výjezdové jednotky. Mohl by namítnout, že jsou to jeho hoši, což pravda je. Šéfuje jim,
a tak má zájem, aby měli dobré zázemí. Ale na druhou stranu je to i o dobré komunikaci
a dalo by se říct i o vzájemné toleranci a důvěře. Na oplátku myslím, že i naši kluci se
chovají seriozně a zodpovědně vůči úkolům a povinnostem, co se týká hasičů.
Ale ani děvčata nezůstávají pozadu. Mladá děvčata se zase na oplátku starají o čistotu a úklid v obytné části hasičárny, aby tam bylo útulno a hezky. Vždy jednou za měsíc
se vypraví do hasičárny, udělají tzv. grunt, seberou špinavé prádlo, zrevidují nádobí
a je hasičárna zase jako klícka. Pokud pořádáme nějakou akci v hasičárně, vždy přinesou něco dobrého ze své zahrádky, či upečou nějakou ňamku a to už čekáme, co bude
dobrého. Nechybí ani při dětských akcích, kde nám opravdu pomáhají s organizací. Co
se týká soutěží, zde oproti klukům přistupují k tréninku zodpovědněji. Na konci roku
vždy svoji činnost zhodnotí.
Dříve narozená děvčata – Rota rychlého nasazení – jsou také aktivní. Během roku si
udělají sezení, kde zhodnotí veškeré dění, nechybí ani při životních jubileích svých členek, na která si připraví nějaké to sranda vystoupení, a vyrazí i do světa. Loni si udělala
dvoudenní výlet do Prahy, který si opravdu užila. Na konci roku před Vánocemi chodí
na hřbitov rozsvítit svíčku paní Marcele Krůsové, kterou jistě všichni pamatujeme jako
velmi aktivní členku. A před koncem roku se sejdou k zhodnocení roku a veškerého
dění a popřejí si do nového roku. Je fajn, že tato parta od roku 1988 nepřetržitě 25 let
reprezentovala náš Sbor na soutěžích v požárním sportu. A i když hodně pamatují, jsou
stále aktivní, zúčastňují se hasičského dění, prostě si to užívají.
Když už jsem naťukla soutěže, tak se k nim vrátím. V loňském roce pořádal 14. 5.
SDH Štěpánovice okrskovou soutěž. Ve Štěpánovicích to nikdy nemá chybu, jednak
bezva prostředí a o občerstvení ani nemluvě. Náš sbor reprezentovala 4 družstva
mladých hasičů, 2 v kategorii mladších a 2 v kategorii starších, družstvo žen a družstvo mužů. Děti si to opravdu užily a velmi se snažily, i když na favority neměly.
Obsadily 3. – 6. místo. Děvčata podala také dobrý výkon, obsadila 6. místo a kluci
obsadili místo 7. Ti mají nevýhodu, že běhají štafetu a naši hoši jsou všichni narostlí
a také už něco pamatují. Druhou soutěží byla soutěž o Putovní pohár starosty města
Švihova, která se měla konat 16. září, ale kvůli velkému dešti byla přeložena na neděli 17. září. Kokšínští hasiči se s pořádáním popasovali velmi dobře – zde jsme měli
zastoupení žen i mužů, ale obhájit prvenství se nám nepodařilo. Nevadí, budeme se
snažit příští rok.
Co nám dospělákům hasičům ale dělá největší radost – přece náš hasičský potěr.
Že se to na hasičárně hemží dětmi, jistě zaznamenáváte i v, občané Švihova. Ti úplně
nejmenší předškoláčči se jmenují Soptíci. Scházejí se každé pondělí a hrají si na velké
hasiče. Máme jich nyní 10 ve věku 3-6 let a hraje si s nimi Mirek Bubeník a Milada
Šperlová a někdy nám pomáhá Luděk Mottl nebo Věrka Mlnaříková. V létě si hrajeme na dvoře a v zimě v klubovně. Na soutěže nejezdíme, jen jednu výjimku máme
a to zimní sraz. Konal se 12. března v Nýrsku a soutěžila 2 družstva. Vždycky z toho
máme dobrý pocit, protože ti mrňousové to berou hrozně vážně a snaží se ze všech sil.
Umístili se na čtvrtém místě a měli z toho velkou radost. Jinak jezdíme na akce, kde
předvádíme, co umíme. Například na Den IZS, který se konal v Klatovech. Tam jsme
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zacvičili hasičskou rozcvičku a zahráli pohádku o smutné hadici. Děti se tuto akci těší,
protože po ukázce si dáme dobrou svačinu a vyrazíme do terénu. Hasiči, záchranáři,
vojáci, horská služba zde mají své stánky a pro děti připravují zajímavé úkoly a děti
mají možnost si např. prohlédnout sanitku, policejní auto, dozví se, jak se berou otisky,
zastřílí si ze samopalu, zkusí si vojenskou helmu. Je to zajímavá celodenní akce. Další
akcí byla ukázka v Lubech u příležitosti výročí sboru. Zde jsme také zacvičili rozcvičku
a zahráli pohádku a vystoupení se líbilo divákům i dětem.
Před koncem školního roku skládají děti hasičskou zkoušku. Zveme i rodiče, aby
viděli, jaké mají šikuly, a dospěláci je zkouší z rozhazování a stáčení hadic, topografických značek, věcných předmětů a musí uvázat jeden uzel. Tím končíme školní rok.
19.září jsme byli pozváni na krajský festival přípravek do Radnic u Rokycan. Bohužel
nám počasí vůbec nepřálo, celý den docela dost pršelo, ale dětem to na úsměvu nijak
neubralo. Po vystoupení jsme se převlékli do suchého, vzali pláštěnky a pokračovali
dál. Pořadatelé měli připravený pestrý program, ale počasí ho trochu zhatilo. Přesto
jsme navštívili výstavu drobného zvířectva a zlatý hřeb byl výborný oběd a teplý čaj.
S sebou si odvezly děti tašku plnou dárků.
Závěrem roku píšeme ježíškovi, zpíváme koledy a chodí k nám čerti a Mikuláš.
Na akce s námi jezdí rodiče, což je fajn, akorát na den IZS si jezdíme sami.
A ti velcí? Je jich 35 a vedou je Zdeněk Bešta, Tonda Bříza a Milada Šperlová. Jsou
zapojeni do hry Plamen, což obnáší na podzim závod požárnické všestrannosti a štafetu CTIF a zjara disciplíny – požární útok, útok CTIF, štafetu 4x60m, štafetu požárních
dvojic. Po celý rok se plní podmínky celoroční činnosti.
V březnu jsme si pozvali zástupce HZS, abychom s nimi pobesedovali o „hasičině“.
Děti byly rozděleny do dvou skupin, mladší a starší a formou besedování se dozvěděly,
jaký je např. oheň, co je špatně např. v kuchyni, na půdě, v garáži, jak zavolat od dopravní nehody, nebo když zjistím, že někde hoří.
V březnu zabojovala na zimním srazu v Nýrsku 2 družstva mladší kategorie
a 2 družstva starší. Na srazu jsou různá stanoviště, např. vázání uzlů, topografické
značky, dopravní značky, věcné prostředky, ale i např. sportovní – házení na koš, skok
přes švihadlo, trefování do branky, šplh, trénuje se i pamět. Mladší vybojovali 3. místo
a starší 10. místo. Slavili jsme úspěch v jednotlivcích, kdy si Zuzka Mlčálová vybojovala
první místo.
V květnu byl velký závod v Malém Boru a tam se zúročovalo vše, co se děti naučily.
Předtím se nám podařilo dohodnout pronájem kusu louky u hasičárny, abychom mohli
trénovat požární disciplíny. Kluci vytýčili tratě a už se trénovalo. A o tom, že se opravdu děti snažily, svědčí i umístění – v mladší kategorii 8. místo z 23, a ve starší kategorii
9. místo z 39. A blížily se prázdniny a závěr roku. Byli jsme pozváni do Červeného Poříčí, kde jsme si zasoutěžili, zhlédli divadlo a pak se přestěhovali do Švihova, kde jsme si
opekli vuřty, a hlavně následovalo nocování na hasičárně. To je zážitek, večer plný dobrodružství. Zde bych chtěla poděkovat dospělákům, kteří nám moc pomohli při zorganizování. Ráno byla připravena snídaně a hupky šupky domů. Hurá na prázdniny.
Po prázdninách jsme nezaháleli a hned první týden v září začali trénovat disciplíny
Závodu požárnické všestrannosti a štafetu CTIF. Další týden 11. září čekalo na děti
překvapení. Dospělci si na ně vymysleli závod podobný TFA profesionálních hasičů.
Je to závod o výdrži a síle. Děti rozdělili do kategorií dle ročníků, připravili trať a úkoly – rozhození hadice, kladivo (10x udeřit nahoru, dolů, váha kladiva byla dle věku),
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stočení hadice, proběhnutí pneumatik, zvedání kanystrů s vodou na stůl, odtažení
paňáci, který byl také zatížen dle věku. Závod měl 5 drah po 30 metrech a celý jej děti
absolvovaly s batohy na zádech se zátěží. Navíc celý den bylo velké horko. Závod jsme
nazvali „Švihovský kabrňák“ – nultý ročník, pozvali jsme mladé hasiče z Červeného
Poříčí, abychom jim oplatili pozvání na závěr školního roku. Nikdo z nás netušil, jaká
bude atmosféra a jak to děti přijmou a hlavně zvládnou. Pravidla hry a stanoviště se
děti dozvěděly až na zahájení. Byli jsme mile překvapeni, děti to bavilo, ale měly toho
dost. Myslím, že mohu říct, že dospělci si užili přípravu závodu jako malí kluci. Všem
se líbilo, takže příští rok Kabrňák bude.
No a už jedeme na ZPV. Ten se konal v Nýrsku, kde bylo vše velmi pěkně připraveno.
Děti se vzájemně hecovaly a velmi se snažily. Mladší kategorie – 10. místo, starší kategorie 2. místo. Mají dobře našlápnuto na jaro. A že máme mezi dětmi šikuly, o tom není
žádná pochybnost. Gabča Pícková a Kačka Kašpárková nám fušují do dorosteneckých
kategorií mladších a běhají 100 m s překážkami. Věnuje se jim Zdeněk Baumruk z Malechova, a proto běhají pod hlavičkou Malechova a jezdí po republice a sbírají medaile.
Na podzim se nám odstěhoval Zdeněk Bešta, jeden z vedoucích. A tak vypuklo velké
loučení. Děti si pro něj připravily vystoupení a vyrobily mu dárek na rozloučenou.
Všem ukápla slza.
V zimním období máme pronajatou tělocvičnu ,vždy v úterý na hodinu, takže cvičíme tam. Jednu schůzku jsme věnovali vánočnímu tvoření, kdy děti vyrobily a ozdobily
adventní věnec, vytvořily si vánoční přáníčka a různou výzdobu z větviček a šišek.
Další týden v sobotu jsme jeli do svíčkárny do Litic, kde se děti dozvěděly, jak se vyrábí
svíčky, a mohly si svíčky obarvit dle svých představ. Jeli jsme vlakem a výlet se vydařil.
Práce s dětmi je na jednu stranu náročná, ale na druhou stranu si člověk dobíjí baterky.
Když vidíte, jak se na soutěží děti snaží ze všech sil a září jim ta jejich kukadla, nebo
když si schůzku či výlet užívají, to je přece pro vedoucího ta největší odměna. Máme
dobrou partu dětí a zejména ti starší se hezky chovají k těm mladším. Jsou to kamarádi
a snaží se jim předat a naučit vše, co oni už umí. Velké poděkování patří i rodičům, bez
nichž bychom toho moc neudělali. Zajišťují nám dopravu dětí na soutěže, přehlídky,
maminky nám vždy připravují nějakou tu ňamku a taťkové, ti vymýšlí různé kulišárny
a hlavně zabezpečují technickou stránku. Jsme taková velká rodina.
A co máme naplánováno na letošní rok? V lednu jsme již uspořádali hasičský ples,
na němž nám hrála Vrchovanka, a ples byl hojně navštíven. Od ledna do dubna budou
kluci pracovat na repasi CAS 32. V únoru jedeme s dětmi na Zimní sraz do Kašperských Hor a 25. února budeme očekávat účastníky masopustního průvodu. Březen je
ve znamení školení velitelů, strojníků a vedoucích mládeže. V dubnu svoláme valnou
hromadu a zajistíme posezení u májky pro děti i dospělé. Květen je ve znamení soutěží
– družstvo žen a mužů se účastní okrskové soutěže a děti čeká závěrečné kolo hry Plamen v Pačejově. Děvčata z Roty rychlého nasazení pojedou na dvoudenní výlet do Českých Budějovic a okolí. V červnu zorganizujeme pro děti soutěž „Švihovský kabrňák“.
V záři chceme uspořádat zájezd a pojedeme na návštěvu do SRN k hasičům. V říjnu
nás čeká Závod požární všestrannosti mladých hasičů a na listopad je naplánované
„Posezení s písničkou pro dříve narozené“. Prosinec patří tradičně bilancování činnosti
na výroční valné hromadě“.
Poděkování patří všem, kteří přikládají ruku k dílu, když je třeba. Je málo lidí, kteří
dobrovolně ve svém volném čase dělají něco pro druhé. Vím, že je doba uchvátaná,
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zaměstnání, rodina, ale zkusme si někdy udělat čas a zastavit se. Je to také občas třeba.
Nás k tomu nutí mladí hasiči a díky nim máme plno krásných zážitků.
O práci a činnosti švihovských hasičů se můžete také dočíst na našich webových
stránkách – http://hasicisvihov.webnode.cz/.
A přivítali bychom malé špunty ve věku 4 let do řad Soptíků. Pokud byste měl někdo
zájem, scházíme se každé pondělí na hasičarně, od 17.30 do 18.30 hodin a hrajeme si
na velké hasiče.
Jménem švihovských hasičů bych Vám spoluobčanům chtěla poděkovat za přízeň
a podporu a věřím, že se budeme i nadále na hasičských akcích vídávat.

INFORMACE Z HRADU
Dne 25. 10. 2016 byla představena studie, kterou vypracoval Ing. Jiří Šindelář z atelieru zahradní a krajinářské architektury PROPARK v Bečově nad Teplou, na zatraktivnění areálu hradu Švihov pro návštěvníky. Měly by vzniknout nové odpočinkové zóny,
ovocný sad s bylinkovou zahrádkou nebo altánek pro dravce.
Správa švihovského hradu chce pro návštěvníky zatraktivnit a zlepšit prostředí
hradního areálu. Změny se dotknou nádvoří i nejbližšího okolí této památky. Nové odpočinkové zóny by měly vzniknout na nádvoří ve stínu nově vysazených stromů, další
pak v prostoru za hradem nedaleko hradního špýcharu, kde bude i prostor na hraní pro
dětské návštěvníky a chybět nebude ani ukázka mokřiny s dřevěným chodníkem. Na
nádvoří vzniknou nové zpevněné cestičky, které usnadní přechod nádvoří v deštivých
dnech a orientaci návštěvníků v areálu hradu. V prostoru napravo od Vstupní věže
bude vybudováno dřevěné pódium a nové terasy se dočká hradní krčma. Na nádvoří by nemělo chybět ani uvaziště koní s napajedlem. Asi nejvíce se promění prostor
dnešní zahrady a okolí hradu. V zahradě by měl být obnoven zděný altán, v němž
bude voliéra s dravci. Přibyde tu nově vybudovaná bylinková zahrádka, zeleninové
i květinové záhonky a nově vysazené ovocné stromy. Zahrada bude v budoucnu plně
přístupná návštěvníkům. V návrhu se myslelo i na hradní ovce, ty se dočkají nového
přístřešku a většího prostoru k pastvě. Ten by měl vzniknout spolu se dvěma ovocnými sady na východní straně hradního areálu v prostoru dnešní louky mezi vnitřním
a vnějším opevněním. V těchto dvou sadech by mělo být vysazeno na 20 jabloní starých
odrůd. Hned vedle druhého sadu, na louce u jižní stodoly a Bílé bašty bude zřízena tzv.
Festivalová louka, jak už název napovídá, bude určena pro konání různých kulturních
akcí a koncertů. A konečně v prostoru západního náspu,
kudy vede cesta kolem hradu, bude vysazeno kolem
20 různých druhů slivoní. Opravy a zpevnění se dočká
také bývalé koupadlo koní v severozápadním rohu vodního příkopu a i molo pro loďku před bránou do hradu
bude rozšířeno kvůli zlepšení nastupování do lodičky.
Celý tento projekt nebude budovaný najednou, ale
s postupem let. Každý rok se plánuje vybudovat něco.
Správa hradu uvítá návrhy a připomínky Vás, švihovských občanů. Váš názor nás zajímá. Pište prosím na
svihov@npu.cz nebo volejte na tel. číslo 376 378 393.
Správa hradu Vám přeje úspěšný rok 2017.
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Poděkování
Děkuji Vám za každý okamžik víry, který společně prožíváme. Děkuji za dar společné modlitby, děkuji za Vaše sv. zpovědi a za Vaše sv. přijímání. Děkuji za Vaše
finanční dary. Děkuji varhaníkům, dětem, mládeži, dospělým a seniorům, nemocným a všem za trpělivost během naší letošní spolupráce. Děkuji všem modlitebním
skupinám a všem, kteří se zapojují do úklidu a výzdoby kostelů a kaplí. Děkuji
kostelníkům a ministrantům. Děkuji mužům, kteří se angažují v různých technických akcích ve farnosti. Mé poděkování patří také všem starostům, místostarostům
i zaměstnancům, díky za pomoc.
Dovolte, abych se také omluvil za všechny své nedostatky a poprosil za odpuštění.
Děkuji za důvěru a pomoc. Doufám, že ani letos Vás nezklamu.
P. Tomasz
Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
(Matka Tereza z Kalkaty)
Milí koledníci, milé sestry, milí bratři, milé děti,
děkuji vám všem, kteří jste do sbírky přispěli. Přes uvedená čísla
však v Tříkrálové sbírce nejde o to, kolik peněz se vybralo na pomoc
potřebným. Jejím prvotním cílem
Výsledky TS 2017
je předání radostné zvěsti i lidem
Borovy
7.399,00 Kč
mimo církev. Koledníci jsou vyŠvihov
19.255,72 Kč
slanci Boží lásky a mají do všech
Lhovice
5.277,00 Kč
domovů přinášet radost z Boha,
Kokšín
3.270,00 Kč
který se pro nás stal člověkem, radost z jeho lásky
Křenice, Přetín
3.888,00 Kč
a štědrosti.
Jíno, Stropčice
3.900,00 Kč
Milí přátelé, děkuji vám všem, kteří jste se vyTřebýcinka
2.480,00 Kč
Měčín
13.544,00 Kč
dali na cestu nejen do našich domovů, ale předeBalkovy, Řakom
4.180,00 Kč
vším na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za
Svrčovec, Andělice
9.687,00 Kč
ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste
Dolany
9.465,00 Kč
se nenechali odradit nevlídným počasím ani neMalechov, Výrov
5.735,00 Kč
vlídným přijetím. Vám organizátorům děkuji za
Biřkov
3.591,00 Kč
čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodChudenice
14.941,00 Kč
nocení. Jsem rád, že se kolem nás stále najdou
Slatina, Lučice
3.933,19 Kč
lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým.
Mezihoří
2.614,00 Kč
Vřeskovice
6.708,00 Kč
Děkujeme za všechno dobré.
Červené Poříčí
6.725,00 Kč
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Celkem

126.592,91 Kč

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. Tětková, H. Bártová
Cena: 5,- Kč Pov. MK ČR E 11859
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy
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