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 vytečkována. Úplný zápis bez provedených úprav je
k nahlédnutí na Městském úřadě Švihov.

Zasedání č. 33 ze dne 7. 2. 2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 274/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Město Švihov – oprava šesti křížků“ p. Milanovi Směšnému, Tlučná, Havlíčkova 433, za nabídkovou cenu
323.530,00 Kč vč. DPH.Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 275/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Program podpory akcí spolků na rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 276/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Program podpory mládežnických složek
spolků na rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 277/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Program podpory sportu na rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 278/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje ceník půjčovného velkoprostorového stanu
včetně zařízení v takovém znění, v jakém byl předložen zastupitelstvu
města (viz.příloha č. 3).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 279/Z33/17 bylo schváleno.
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.
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
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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, a to bez
dalšího finančního vypořádání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 280/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM zřizuje v souladu s ustanovením § 120, odst. 1, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v místní části Lhovice
osadní výbor.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 281/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM v souladu s ustanovením § 120, odst. 2, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů, určuje jako člena
osadního výboru v místní části Lhovice Annu Krotkovskou, Pavla Kulhánka, Václava Vachtla, Ing. Karla Květoně a Ing. Bohuslava Pošara.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 282/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM v souladu s ustanovením § 120, odst. 3, zák.č.
128/2000 Sb., o obcích,ve znění pozdějších předpisů, zvolilo předsedou osadního výboru v místní části Lhovice Ing. Bohuslava Pošara.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 283/Z33/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM rozhodlo o směně pozemku parc.č. 307/24 k.ú. Kaliště
u Červeného Poříčí, o výměře 408 m2 – druh pozemku ostatní plocha,
ostatní komunikace, ve vlastnictví ……………………………………………………,
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, a to
bez dalšího finančního vypořádání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 284/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti IZ-12-0000142/1/VB „Švihov, hrad – přeložka kNN“
mezi firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02
a Městem Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 285/Z33/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo nákup automatického platebního terminálu
CROSS APTL od firmy CROSS Zlín, a.s., za nákupní cenu 116 678,71 Kč
vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 286/Z33/17 bylo schváleno.

Zasedání č. 34 ze dne 7. 3. 2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 287/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Švihov – oprava Vrchlického ulice“ firmě
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň, za nabídkovou cenu
884.267,47 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 288/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Most EV.Č. MK-01 přes Točnický
potok v obciKokšín“ firmě HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, České
Budějovice za nabídkovoucenu 4.149.123,95 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1.
Usnesení č. 289/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o odkupu pozemku parc.č. 1630/10 – druh
pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 244 m2, a pozemku
parc.č. 1630/15 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře
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283 m2, vše k.ú. Švihov u Klatov, za kupní cenu 150,- Kč/ m2, tj. celkem
79.050,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 290/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o poskytnutí účelové finanční dotace ve
výši 102.060,- Kč Plzeňskému kraji, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 291/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky na pěstební práce
v lese na rok 2017 p. Radomíru Bubeníkovi, Švihov, Čechova 242, za částku
329.325,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 292/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu
– Švihov, KT, Husova 153 – přeložka NN“ s firmou ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín, Teplická 874/8.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 293/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o odkupu stavby čerpací stanice vody nacházející
se na st.p.č. 72/1 a st.p.č. 72/2 v k.ú. Lhovice za cenu stanovenou znaleckých posudkem ve výši 50.000,- Kč od firmy Zemědělské družstvo Švihov, Komenského 188, a to za podmínky, že se podaří získat pozemky třetích osob, na kterých
tento objekt stojí, pozemky ochranného pásma I. stupně (20 x 20 m) a pozemky
umožňující přístup z obecního pozemku parc.č. 821/64 k.ú. Lhovice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 294/Z34/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku
parc.č.1475/1 k.ú. Lhovice o výměře 12 m2, za kupní cenu 29,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 295/Z34/17 bylo schváleno.
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Stavební sezóna byla zahájena
Letošní tuhá zima se v polovině března vzdala své vlády ve prospěch jara, což do
našeho města přineslo stavební ruch. Některé stavební akce se rozeběhly již v březnu,
jiné budou startovat v dalším průběhu roku.
Přibližně do druhé poloviny května bude stavební firma Eurovia Silba pracovat na
opravě Vrchlického ulice, poslední neupravené ulici v centru města. V rámci projektu,
který se uchází o státní dotaci, bude opraven povrch komunikace a chodník. Celkové
náklady na tuto opravu budou ve výši okolo 900.000,- Kč bez DPH. Navíc bude v této
ulici opraven povrch parkoviště za radnicí a plocha pod kontejnery na separovaný sběr
na konci této ulice. Barevné kontejnery na separovaný sběr se přesunuly za ohradu
vedle penziónu Švihovský dvůr a zde pravděpodobně i do budoucna zůstanou. Plocha
ve Vrchlického ulici, kde dosud stály, se přemění na parkoviště osobních vozidel.
Na základě výběrového řízení byla zadána také oprava mostu přes Točnický potok
v Kokšíně. Starý most má natolik narušenou konstrukci, že musí být odstraněn a na
jeho místě bude postaven nový most. Po dobu stavby se bude jezdit přes potok po
souběžném provizorním mostu. Náklady na tuto akci, které uhradí město bez dotace,
se vyšplhají na částku okolo 4.400.000 Kč bez DPH a hotovo by mělo být v průběhu
července letošního roku.
Na konci června bude zahájena největší stavba za posledních 10 let – přístavba sportovní haly k tělocvičně základní školy. Stavba měla být zahájena již v loni v létě, ale
vybraný zhotovitel odmítl převzít staveniště a tak musela být smlouva o dílo zrušena.
Letos v lednu byla jako zhotovitel vybrána firma Silba-Elstav s.r.o., která se zavázala
sportovní halu postavit do 31. 5. 2018 za částku 22.375.000,- Kč bez DPH. Stavba bude
plně hrazena z prostředků města našetřených v předchozích letech.

Dosluhující most v Kokšíně
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Vedle těchto tří velkých staveb bude ve Švihově i v jeho místních částech realizováno okolo čtyř desítek menších stavebních akcí. V případě hladkého průběhu stavebního řízení bude možné na podzim zahájit výstavbu sítí v lokalitě Záhumenice, kde tak
vznikne 12 parcel na výstavbu rodinných domů. Usilovně se také pracuje na projektové dokumentaci na vodovodní přivaděč mezi Štěpánovicemi a Švihovem, který bude
v budoucnu zásobovat naše město kvalitní vodou z Nýrské údolní nádrže.
Státní pozemkový úřad zahájil v sousedství vodárny stavbu protipovodňové hrázky,
která ochrání městskou studnu a ulici Na Hrobárně před vodami z přívalových dešťů.
Voda z polí mezi Bělčem a Švihovem bude při silných deštích končit v potoce před
městem a nebude přeměňovat louky za hasičárnou na rybník, jak tomu bylo naposledy
v roce 2013.
(vp)

Švihov v týdeníku Šumavan

V letošním roce uplyne 90 let od vydání knihy Dějiny Švihova a okolí, která byla vydána pět let po předčasném úmrtí autora, švihovského faráře Františka Zemana (zemřel
7. 11. 1922). Velkou zásluhu na dopracování a uspořádání nedokončeného rukopisu
měl autorův přítel František Teplý, jindřichohradecký archivář, který pečoval o archiv
rodu Černínů. O vydání knihy se svojí podporou zasloužilo i Klatovské muzeum pod
vedením Dr. Karla Hostaše.
Velký podíl na sepsání Zemanova díla měl dlouholetý švihovský farář František
Klein, který v letech 1833 – 1868 sepisoval dějiny našeho města jako Paměti Švihovské
fary. Sepisováním tohoto díla si natolik poškodil zrak, že oslepl. Naše město si činnosti
pátera Františka Kleina velmi vážilo a dne 23. 9. 1866 mu bylo uděleno čestné občanství. Kleinovy Paměti Švihovské fary byly do nedávna uloženy na faře a až do roku 1965
do nich prováděli švihovští faráři zápisy jako do kroniky. Ve své době do této kroniky
prováděl zápisy i páter František Zeman. A nejen to, do své knihy Dějiny Švihova a okolí
přenesl doslova celé odstavce Kleinových zápisů.
Zemanova kniha Dějiny Švihova a okolí vyšla nákladem švihovského vydavatele Františka Trnky, který měl nelehkou úlohu zajistit dostatek finančních prostředků na tisk
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knihy a to i formou získání dostatečného množství předplatitelů (tz. subskripce). Rada
města měla představu, že jeden výtisk bude stát 10 – 15,- Kč a schválila na vydání
400 ks výtisků o cca 600 stránkách příspěvek 2000,- Kč. V archivu města se dochoval
dopis ze 7. 2. 1927, ve kterém František Trnka předkládá obecní radě kalkulaci na vydání 400 kusů výtisků při prodejní ceně jedné knihy 55,- Kč a vyzývá radu, aby město
nejméně 100 ks zakoupilo pro svoji reprezentaci. V dopise Trnka mimo jiné argumentuje těmito slovy:
…Vždyť město Klatovy právě vydává monografii o málo rozsáhlejší, jejíž cena při nákladu
1500 ks bude od 150,- do 200,- Kč za jednu knihu. Tedy oproti nám při trojnásobném nákladu
za čtyřnásobnou cenu!! Podotýkám, že můj obchodní zisk není téměř žádný, jiný soukromý
nakladatel čítal by dílo za 80,- až 100,- Kč. Mně jedná se pouze o čest přinést konečně knihu do
rukou nedočkavých čtenářů…
Rada města Švihova se k argumentům nakladatele Trnky postavila kladně a tak již
26. 2. 1927 vyšel v Šumavanu následující článek:
Dějiny Švihova a okolí
Osvětové korporace Klatovska: Okresní sbor světový, Museum města Klatov, Odbor KČST
v Klatovech oznamují veřejnosti,
že uskutečněno bude v době již nejbližší vydání dlouho už slibované
monografie. Bude to kniha značně
obsáhlá – 640 stran velkého formátu, jejímuž napsání zasvětil
zesnulý autor dp. Fr. Zeman celý
svůj život. Rukopis doplnil, kriticky přehlédl a k tisku připravil
archivář jindřichohradecký Fr.
Teplý. Doporučujeme vřele tuto
knihu nejen všem rodákům Švihova a obcí okolních, nýbrž každému
příteli dějin. Za vysokou vědeckou
úroveň této monografie ručí jméno
archiváře Teplého. Nechť v žádné
knihovně školní, obecní a spolkové
nechybí výtisk této knihy. Subskripční cena 55 Kč i s poštovným,
jest vzhledem k rozsahu díla nepatrná. Objednávky z ochoty přijímá
p. Fr. Trnka ve Švihově.

Inzerát otištěný v Šumavanu
dne 26. 2. 1927
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Kniha vydaná v roce 1927 má dodnes čestné místo v knihovně řady švihovských
rodin. V letošním roce byla kniha vydána znovu v nakladatelství GARN a lze si ji objednat za 634,- Kč na telefonním čísle 545 233 179 nebo e-mailem na garn.brno@centrum.cz. Tato kniha a stejně tak Kleinovi Paměti Švihovské fary jsou zveřejněné na webu
města www.svihov.cz v záložce „Elektronický archiv“.
(vp)

Jak se hrad připravil na další návštěvnickou sezónu?
Švihovský hrad otevřel novou sezónu hned 1. dubna s nabídkou tří prohlídkových
okruhů stejně jako v loňském roce. V každém z nich je však nějaká novinka!
První prohlídkový okruh „Hrad“, který navštíví více než dvě třetiny návštěvníků,
jsme se rozhodli zkrátit o několik minut. Docílili jsme toho úpravou návazností jednotlivých zastavení při prohlídce, takže nedojde k žádnému ochuzení prohlídky. Navíc tu
máme jako překvapení roku vystavený exponát, který lidé uvidí v samém závěru prohlídky – turnajový dřevec, který doplňuje restaurovanou turnajovou zbroj. Prohlídka
hradu tak začíná i končí rytířským turnajem…
Ve druhém prohlídkovém okruhu „Kuchyně“ jsme doplnili několik předmětů ve
sklepích. Výraznou změnou prošel loni otevřený chlebový sklep z bývalého hradního
depozitáře. Drobné změny pozorný návštěvník zaznamená i v dalších prostorách, například v kanceláři hejtmana nebo v černé kuchyni.
Loňskou novinkou na hradě bylo zpřístupnění věže hradu. Věž budeme ukazovat
dál bez větších příkras, s vyprávěním o stavbě původního hradu a opravách hradu
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v současnosti a se závěrečnou vyhlídkou do údolí a na město. Novinkou je však restaurovaná omítka klenuté místnosti v prvním podlaží věže. Tato omítka z doby stavby
věže byla loni objevena při stavebních úpravách, místnost tak prošla proměnou navíc,
než byl původní plán oprav.
Hrad láká i návštěvníky, kteří se za běžných okolností nemají možnost připojit k prohlídkovým skupinám. Třeba proto, že se nemohou dobře pohybovat po schodech nebo
jsou upoutáni k vozíku. Prohlídka „Švihov bez bariér“ zve k návštěvě téměř každého.
Formou promítání panoramatických fotografií, které lze libovolně otáčet a přibližovat
či oddalovat, je možné zažít prohlídku v bezbariérově přístupném přízemí severního
paláce hradu. K prohlíženým prostorám jsme přidali také některé místnosti, které nejsou zařazeny do prohlídkových okruhů, nebo pohledy z letadla nad hradem.
Pro rodiny s dětmi jsou opět připraveny prohlídky pro nejmenší. Jsou určeny dětem
od 4 do 10 let. Prohlídka je přiměřeně zkrácena a děti si odnesou omalovánku a na
závěr mohou najít poklad ve formě sladké odměny za aktivitu při prohlížení hradu.
Pro skupiny předškoláků a školáků jsou připraveny nejen podle věku upravené běžné prohlídky, ale také didaktické prohlídky zdůrazňující téma. Lze tak zpestřit školní
výuku dějepisu či občanské nauky. S prvním stupněm základní školy je možná procházka hradu s panem Půtou. Druhý stupeň základní školy se zaměřil na přechod stavebních stylů gotiky a renesance, u nás přechod mezi hradem a zámkem. Nejstarší žáci
a studenti středních škol se mohou dozvědět o přerodu nepotřebného hradu využitého
jako statek v památku zpřístupněnou v dnešní době.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Lukáš Bojčuk – kastelán hradu
www.hradsvihov.cz

Fotografie z oslavy 95 let pana Jaroslava Matějky z Třebýcinky
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Přehled plánovaných akcí
13. května – sobota od 10.30 – Vítání občánků na radnici ve Švihově
Město Švihov bude pořádat

kurz společenského tance pro dospělé.
Kurz bude probíhat v září 2017.
Zájemci se mohou hlásit u paní Tětkové
na MÚ ve Švihově do 31. července 2017.
Kurz bude zahájen jen v případě,
že se přihlásí nejméně deset tanečních párů.

MĚSTO ŠVIHOV SRDEČNĚ ZVE NA

SRAZ RODÁKŮ,
KTERÝ SE BUDE KONAT VE ŠVIHOVĚ
V SOBOTU 17. ČERVNA 2017.
PROGRAM:
14.00 – 16.00

vestibul KD prezence účastníků
výstava v malém sále, prohlídka hasičské
zbrojnice, prohlídka ZŠ

17.00 – 20.00

MŠ a ZŠ Švihov – vystoupení dětí
velký sál KD Borovanka

20.00 – 23.00

velký sál KD
k tanci a poslechu hraje skupina
METTRONOM

Sraz je organizovaný pro ročník narození 1967 a starší.
Účastníci srazu se musí zaregistrovat na MÚ Švihov do 31. 5. 2017,
telefon 376 393 244 a nebo email: mu-svihov@klatovsko.cz .
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Pozvánka na 44. ročník
Švihovského hudebního léta
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov, Základní škola a Mateřská škola Švihov, Správa hradu Švihov a Město Švihov pořádá

v sobotu 3. 6. 2017

přehlídku mládežnických dechových orchestrů a pohybových skupin.

Pátek 2. června 2017
Koncert v kulturním domě ve Švihově:
18.00
Dechový orchestr ZUŠ Kdyně, Pištíci
19.00
Dechový orchestr ZŠ Švihov, taneční skupina

Sobota 3. června 2017 – koncert na nádvoří hradu
9.00

Dechový orchestr ZUŠ J. J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem,
Rožmitálské mažoretky Tanečního oboru ZUŠ
9.30
Dechový orchestr Pištíci, ZUŠ Kdyně
10.00
Dechový orchestr ZUŠ Plasy
11.00
Přijetí vedoucích souborů na MÚ Švihov
10.30–12.30 Oběd podle pokynů hostesek
13.00
Průvod orchestrů a mažoretek městem
14.00
Dechový orchestr Ambito, ZUŠ Sokolovská, Plzeň
14.30
Dechový orchestr ZUŠ B. Smetany, Plzeň
15.00
Dechový orchestr ZUŠ J. Kličky, Klatovy, pohybová skupina
15.30
Dechový orchestr ZŠ Švihov, pohybová skupina

Doprovodné akce:
10.00 – 13.00 Školní budova otevřena pro veřejnost
Uvádí: František Pelíšek
Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 10,- Kč
Těšíme se na Vaši návštěvu Švihova.
Za pořadatele: Mgr. Jaroslava Suchá,
ředitelka ZŠ a MŠ Švihov
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Milinovští ve Švihově
drobný příspěvek ke švihovskému rodopisu
Jméno Milinovský ve Švihově už nejspíše nikomu nic neřekne. Ve švihovských matrikách se s ním poprvé setkáváme díky latinskému zápisu z 3. 8. 1776, kdy se „honestus
miles“ Ferdinand Milinovský pocházející z Moravy žení s vdovou Alžbětou Margoldovou ze Švihova č. 68.
O původu rodového jména Milinovský dnes můžeme jen spekulovat, s největší pravděpodobností je odvozeno od obce Milenov (mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou).
Odtud se předci Ferdinanda Milinovského přemístili do Palonína, jak dokládá záznam
z 19. 4. 1686 o křtu dcery Mariny otce Jiřího („Jíry“) Milenovského a jeho ženy Evy. Eva
zemřela 15. 1. 1697 a již 18. 8. 1697 se Jiří žení podruhé, jeho manželkou se stává Dorota
Špačková (nar. 5. 1. 1667 v Paloníně), dcera Blažeje Špačka a Mariany. Díky gruntovní
knize velkostatku Doubravice vedené pro obec Palonín od r. 1700 si můžeme udělat
dobrou představu o majetkových poměrech Špačkových a Milenovských i o společenském postavení Jiřího (konšel, rychtář), který měl s manželkou Evou dvě (doložené)
dcery a s Dorotou v letech 1697 – 1710 sedm dětí. Jíra zemřel 27. 7. 1718, Dorota po
r. 1744.
Nás bude zajímat syn Jiřího a Doroty Matěj narozený v Paloníně dne 7. 2. 1708. Matěj byl dobrým hospodářem, kromě toho tkalcem, v letech 1736 a 1749 je doložen jako
radní (v Doubravicích). V roce 1731 mu prodává jeho matka „zahradu“ včetně rolí
a zároveň si ve smlouvě vymiňuje náležitosti svého vejminku, jakož i zaopatření synů
- 13 -

Vavřince a Martina, který se dal na vojnu, „kdyby se z vojny navrátil“. Zbylé podíly
po otci splatil Matěj své matce a sourozencům v průběhu let 1744 – 1758. Matěj se žení
17. 5. 1729, snad z čisté lásky. U jeho latinského oddacího zápisu uvedl kněz u nevěsty
v matrikách zcela ojedinělou dikci „Anna filia parit feminae“ – dcera zrozená z ženy,
tedy opsal skutečnost, že snoubenka Anna pochází z nemanželského lože (či z levého boku, lat. spuria), což v té době automaticky znamenalo společenskou dehonestaci
včetně různých právních důsledků. Matěj sňatkem s Annou navíc legalizoval její pokročilé těhotenství a legitimoval potomka Marianu narozenou 27. 8. 1729. Pokud se podařilo správně identifikovat odpovídající matriční záznam, narodila se Anna 3. 7. 1713
matce „Kačině Kašparce volárny Moravyjkej“ (v překladu do češtiny 21. st.: „Kateřině
Kašpárkové, mechanizátorce živočišné výroby v Moravičanech“), tedy děvečce, která
dle všeho byla rovněž spuria. Matěj s Annou měli mezi léty 1729 – 1753 celkem 11 dětí,
z nichž se „náš“ Ferdinand narodil 18. 5. 1747 v pořadí jako 9. Anna zemřela v Paloníně
20. 4. 1769, Matěj někdy mezi léty 1765 – 1773.
Slibům verbířů a zvuku vojenských bubnů a trubek z Milenovských podlehl po
Martinovi také Ferdinand. Snad se dal na vojnu i kvůli ekonomické situaci početné
rodiny, možná toužil po dobrodružství, každopádně mu osud dopřál přežít dragounskou kariéru u „Cavallerie-Regimentu Nr. 37“ (od r. 1798 přejmenovaného na Dragoner-Regiment Nr. 6), s nímž se dostal až do Klatov (regiment byl v letech 1763 – 1778
nakvartýrován v Klatovech a v Domažlicích). Zda byli dragouni vysíláni na hlídky
k uklidnění zárodků poddanských povstání na Chudenicku a Švihovsku v r. 1775, nebo
zda se Ferdinand s Alžbětou seznámili třeba na klatovském trhu, to se již nedozvíme.
V každém případě si však 29letý Ferdinand, který už měl nejspíše vojenské kariéry tak
akorát a chtěl se usadit, bere za manželku 39letou vdovu Alžbětu. Ta se narodila ve
Švihově jako Alžběta Anna Vávrová 24. 10. 1737 rodičům Matějovi a Anně roz. Růžičkové (sňatek 9. 11. 1734 ve Švihově). Dne 20. 1. 1761 se ve Švihově Alžběta vdává za
ševce Tomáše Margolda, s nímž měla v letech 1662 – 1771 8 dětí. Tomáš Margold umírá
2. 2. 1772 a Alžběta zůstává s přeživšími 5 dětmi sama; záhy poté (8. 4. 1772) umírá syn
Bartoloměj (nar. 23. 8. 1767).
Stalo se tak v těžké době, kdy v Čechách (i na Švihovsku a Chudenicku) vrcholil hladomor, lidé umírali hlady (lékaři místo toho jako příčinu úmrtí psali morbus callidus či
zimnice nebo horečka), ale i na hlavničku a peteče (břišní tyfus).
Po sňatku s Alžbětou se Ferdinand ujímá stavení č. 68 (do r. 1798 platí staré číslování)
spolu s hospodářstvím, na kterém vyplácí vězící dluhy, a stará se o děti Tomáše Margolda; s Alžbětou žádných vlastních potomků nemá. Zatímco v moravských pramenech
se častěji užívá varianta jména „Milenovský“, zde výhradně „Milinovský“. Paralelně
s Ferdinandem se ve Švihově vyskytuje Kateřina Milinovská (nar. asi 1757), které se
v č. 105 dne 8. 5. 1781 narodil nemanželský syn Josef (zemřel 22. 5. 1781), ona sama zemřela 24. 8. 1784 „na zimnici“. Kateřina Milinovská nebyla sestrou Ferdinanda a jejich
příbuzenský vztah zůstává záhadou. Dne 6. 6. 1791 dochází mezi zletilým Ondřejem
Margoldem, krejčím, a otčímem Ferdinandem Milinovským k vyrovnání, ve kterém je
pamatováno i na Alžbětu a nezletilého Václava. Alžběta s Ferdinandem se pak časem
stěhují do domku zakoupeného jim Ondřejem. Vztah mezi syny Alžběty Ondřejem
a Václavem s otčímem Ferdinandem byl asi velmi dobrý, což lze odvodit i z faktu, že
Ondřej dal svému synovi ve Švihově neobvyklé jméno Ferdinand. Václav časem odchá- 14 -

zí ze Švihova a stává se hospodářským správcem v Podsedlicích u Dlažkovic (ve vsi byl
vrchnostenský hospodářský dvůr s bytem pro hospodářského správce). Alžběta umírá
ve Švihově č. 60 dne 24. 3. 1801, jako příčina úmrtí je uvedeno „věkem“ (bylo jí 64 let).
Bezdětný Ferdinand, který nejpozději od r. 1782 byl ve Švihově kostelníkem, se ve
svých 54 letech znovu žení a za manželku pojímá 23letou Barboru Matouškovou. Ta se
narodila 17. 12. 1778 v Mezholezích č. 17 Šimonu Matouškovi, krejčímu (nar. 19. 1. 1740
ve Vílově) a Zuzaně Liebermannové (nar. 3. 11. 1744 v Černíkově). V letech 1799 – 1801
(možná i předtím) sloužila u hajného v Bělýšově č. 56. Záznam o sňatku Ferdinanda
a Barbory (1801) se dohledat nepodařilo (za odkaz na tento matriční záznam nabízí
autor článku 1.000 Kč). Dne 2. 4. 1802 se manželům Milinovským ve Švihově č. 60
narodila dcera Anna (zemř. 22. 5. 1803 na psotník), 10. 6. 1804 František a 25. 6. 1807
Jan; u všech tří zápisů nalezneme jiná jména otce Barbory i jeho odlišná bydliště (Mezihoří a Mezholezy). Jak se zdá z křestních záznamů, byl Ferdinand veselá kopa, neboť
u křtů jeho dětí vždy jako kmotr či svědek figuruje švihovský hospodský či hospodská.
Ferdinand Milinovský umírá 18. 7. 1809 ve svých 62 letech na „Abzehrung“ (sešlost,
vysílení, zhubnutí, možná TBC nebo nádorové onemocnění). Vdova Barbora, která pečuje o dva syny, si 21. 1. 1811 bere Adama Votípku. Jejich manželství zůstalo bezdětné.
Po otci zdědil toulavé boty starší František. Ze soupisů poddaných velkostatku Chudenice vyplývá, že s vandrpasem od r. 1820 vandroval po světě coby obuvnický učeň,
v r. 1832 byl se svou ženou Annou na základě jurisdikce vrchnosti propuštěn ze Švihova do Prahy. Mladší Jan zůstává ve Švihově a stává se zedníkem, stejně jako je jeho
otčím. Rodina obývala ve Švihově dům č. 162, Barbora zemřela 18. 5. 1847 na souchotě,
Adam 14. 11. 1850 na „stáří“ (udán věk 70 let).
Jan se žení 6. 2. 1827 s Alžbětou Skalovou narozenou dne 28. 9. 1808 v Mezihoří č. 5
Janovi Skalovi a Anně roz. Chmelíkové. Alžběta umírá 12. 10. 1846 na zápal plic. Jan
se znovu žení 21. 8. 1848 a za ženu si bere Eleonoru, vdovu po Jakubovi Charamzovi
(zemř. 7. 4. 1844). Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby Eleonora (nar. 3. 8. 1812) nebyla vlastní sestrou prvé Janovy manželky Alžběty. Sňatku dle platných předpisů tak
muselo předcházet povolení českého gubernia (z 26. 6. 1848) a budějovického ordinariátu (z 30. 7. 1848). A protože příslušné papírování zřejmě trvalo dlouho, narodil se jim
syn František již 8 dní po svatbě (29. 8. 1848). Z prvého manželství se Janovi narodilo
8 dětí (z toho 3 synové), z druhého manželství 4 děti (2 kluci). Dospělosti se nedožilo
6 dětí. Osud synů Matěje (nar. 2. 11. 1835) a Františka (nar. 29. 8. 1848), stejně jako dcery
Alžběty (nar. 9. 6. 1830) se ve švihovských matrikách dohledat nepodařilo. Dcera Marie
(nar. 19. 5. 1833) se dne 25. 1. 1859 vdává za Josefa Ryneše, Kateřina (nar. 26. 5. 1846) dne
30. 1. 1877 za Matěje Majera a Anna (nar. 28. 12. 1850) dne 28. 4. 1874 za Josefa Brože.
Eleonora zemřela 5. 5. 1873 ve svých 61 letech na „sešlost“. Jan se dožil krásných 85 let,
zemřel 16. 6. 1892 na „sešlost věkem“. Smrtí Jana se ve Švihově počíná vytrácet povědomí o rodovém jméně Milinovský, které se do Švihova dostalo v roce 1776 s příchodem
Ferdinanda Milinovského, vojáka z Moravy.
Tento příspěvek si neklade za cíl podat vyčerpávajícím způsobem životní osudy Milinovských ve Švihově, byť jeho čtení s ohledem na množství dat vyčerpávající býti
může, ale jen poukázat na možnosti, které nám přináší na internetu zveřejněné digitální kopie archiválií k poznání svých rodových kořenů pro lepší pochopení sebe samého.
Pavel Havlovič
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Pro zpracování příspěvku byly použity webové stránky těchto archivů:
Státní oblastní archiv v Plzni: www.portafontium.eu
Státní oblastní archiv v Třeboni: https://digi.ceskearchivy.cz/
Zemský archiv v Opavě: http://digi.archives.cz/da/
Četnost výskytu příjmení v ČR: http://www.prijmeni.cz/oblast/3000
(viz Milinovský, Milinovská a Milenovský, Milenovská)

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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