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. 35 ze dne 11. 4. 2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 296/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Švihov – oprava parkovacích ploch
ve Vrchlického ulici“ firmě EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Plzeň,
za nabídkovou cenu 342.473,46 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 297/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „TDI a koordinátor BP na akci Most
Kokšín“ firmě Ingem a.s., Barrandova 366/26, Plzeň za nabídkovou cenou
89.160,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 298/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 702/2017-SML s Povodím Vltavy, s.p.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 299/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z Programu podpory akcí
spolků:
Svazu zdravotně postižených – Šumava – klub Švihov, se sídlem
Kokšín 4 ve výši 2.000,00 Kč na činnost klubu.
-

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, sídlem Třebýcinka,
ve výši 2.000,00 Kč na oslavu MDŽ konanou dne 10. 3. 2017

-

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, sídlem Švihov, Čechova 378 ve výši 2.000,00 Kč na hasičský ples konaný dne 28. 1.
2017.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 300/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc.
č. 1475/39 k. ú. Lhovice o výměře 12 m2, za kupní cenu 29,- Kč/m2.
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Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 301/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM zamítlo žádost o prodej části pozemku parc. č. 1495/6
k. ú. Lhovice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 302/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM zamítlo žádost o prodej pozemku parc. č. 159/2 a parc.
č. 151/10 k. ú. Třebýcinka.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 303/Z35/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace Městu Klatovy ve výši
6.400,00 Kč na podporu protidrogové prevence.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 304/Z35/17 bylo schváleno.

Zasedání č. 36 ze dne 16. 5. 2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 305/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Stavební úpravy hasičského klubu
– Třebýcinka č. p. 9“ firmě HADICO s.r.o, Srbice 27 za nabídkovou cenu
419.306,00 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 306/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 1475/39 k. ú. Lhovice
o výměře 12 m2, za kupní cenu 29,- Kč/m2 paní ………………………………………
s tím, že náklady spojené se sepsáním kupní smlouvy a návrhem na vklad
do katastru nemovitostí budou hrazeny kupujícím.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 307/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. na financování bytových domů Kolářova č. p. 427, 428, 429
za podmínky úrokové sazby 0,77 % p. a.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 308/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o právu k provedení
stavby se Správou a údržbou silnic PK v souvislosti s akcí „Stavební
parcely Švihov – Záhumenice“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 309/Z36/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120056191
o realizaci přeložky distribučního zařízení ČEZ, stavba Švihov, KT, Husova 153
– přeložka NN.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 310/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
č. 5695/27 s ŘSD ČR o zřízení věcného břemene služebnosti v souvislosti
s akcí „Přivaděč Dehtín“ – uložení vodovodního přivaděče.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 311/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
č. 5696/27 s ŘSD ČR o zřízení věcného břemene služebnosti v souvislosti
s akcí „Přivaděč Dehtín“ – uložení optického kabelu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 312/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu Švihov,
KT, Husova 345 – přeložka NN č. EP-12-0002834/1VB.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 313/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemku parc.
č. 586/1 k. ú. Jíno o výměře 207 m2 za část pozemku parc. č. 725/7 k. ú. Švihov
u Klatov o výměře 207 m2.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1, zdrželi se 1.
Usnesení č. 314/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části
pozemku parc.č. 734/4 a části pozemku parc. č. 738/3 k.ú. Švihov u Klatov
o celkové výměře 160 m2 za cenu 0,15 Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 315/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 1/5 k. ú. Švihov u Klatov o výměře 130 m2 za cenu 0,15 Kč/m2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 316/Z36/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo výjimku z ceníku pronájmu festivalového
stanu s tím, že se promíjí nájem v souvislosti s akcí „Den s Lesy ČR“
konanou dne 16. 6. 2017 v Kamýku.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 317/Z36/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z Programu podpory akcí
spolků na r. 2017:
- ČZS Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00 Kč na Ples zahrádkářů
konaný dne 11. 3. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve
výši 2.000,00 Kč na hasičský ples konaný dne 28. 1. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve
výši 2.000,00 Kč na Velikonoční aranžování konané dne 1. 4. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve
výši 270,00 Kč na masopustní průvod dne 11. 2. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve
výši 1.133,00 Kč na novoroční výstup na Tuhošť dne 1. 1. 2017
- SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve
výši 2.000,00 Kč na novoroční ohňostroj dne 1. 1. 2017
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 318/Z36/17 bylo schváleno.
(vp)

Švihov v týdeníku Šumavan

V sobotu 17. června se po pěti letech opět uskutečnil sraz švihovských rodáků. Ku
příležitosti této významné společenské události byla vydána publikace Rodáci a osobnosti Švihova, která přibližuje osudy některých významných lidí kdysi působících v našem
městě. Pokud se začteme do historických vydání časopisu Šumavan, narazíme na řadu
článků věnovaných osobám, kterých si ve své době v našem městě lidé velmi vážili…

Josef Paleček
Jak již v tomto listu oznámeno bylo, zemřel zde dne 18. května 1882 ochrnutím plic a
mrtvicí důstojný pan Josef Paleček, bezděkovský farář na odpočinku, jenž se narodil ve
Švihově dne 25. října 1818. Na kněžství vysvěcen byl v Budějovicích dne 8. srpna 1844.
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Pohřeb jeho odbýval se dne 20. května o půl 10 za přítomnosti veledůst. p. vikáře
Aloise Matoušského z Dolan, jenž ve smutečním domě mrtvolu zvěčnělého vykropil,
načež nesena byla ostatními přítomnými duchovními do farního chrámu Páně, kdež
p. vikář s četnou asistencí sloužil zpívanou zádušní mši sv., při kteréž dovedným řízením p. učitele Jos. Piťhy a jmenovitě spolupůsobením p. J. Prokopa a učitele Fr. Mráze
vokální mši sv. od Dobrovského tak zdařile provedli, že celé shromáždění lidu v kostele přítomného pro tklivá slova mše této a pro dojemnou skladbu uneseno a mimoděk
k pobožnosti povzbuzováno bylo.
Po službách božích vystoupil na kazatelnu klatovský p. děkan Ferdinand Císař
a vzletnou řečí zmínil se o zásluhách zvěčnělého ctihodného kněze, jenž byl výtečným
řečníkem a pěstovatelem mládeže a jenž na všech čtyřech osadách, ve kterýchž na vinici Páně neúnavně pracoval a čest a chvály Boží tak velice miloval, že sbírky učiniv
a opravu a ozdobu všech čtyř farních kostelů se byl postaral a i k tomuto účelu ze svého
jmění znamenitě přispíval. Mimo to vytkl kazatel, že zvěčnělý kromě odkazů pro své
přátelstvo učinil hojné fundace ve všech čtyřech farnostech i ve Švihově za spásu své
duše, pak dotace pro chudé, a jmenovitě jako rodák švihovský na puklý velký zvon,
jenž byl druhdy chloubou Švihova a od r. 1848 úhonu vzav ve vsi opuštěnosti se nachází, 500 zl. s tím vroucím přáním, by po úmrtí jeho brzy z věže kostelní zazníval.
Po vykonaných obřadech hnul se průvod z kostela cestou ku hřbitovu. V čele průvodu šla školní mládež, pak výtečná kapela vojenských vysloužilců klatovských a zpěváci, načež před krásným pohřebním vozem, ve kterémž v cínové rakvi mrtvola zvěčnělého vezena byla, kráčelo 12 pánů duchovních a množství družiček odznaky kněžského
stavu a věnce na polštářích nesoucích, dlouhou tuto řadu končilo přátelstvo a četný
zástup lidu. Na hřbitově byla mrtvola zemřelého kněze do zvláštního vyzděného hrobu pochována. Pokoj popelu a čest památce jeho! (Šumavan květen 1882)

Václav Benda
Ze Švihova se nám píše: Slovutný rodák švihovský p. Vácslav Benda, c. k. vrchní
inženýr ve Veličce, zaslal švihovským odborům Ústřední matice školské a Národní jednoty pošumavské po 5 zl. s heslem ,,Šumavan se neodrodí!‘‘ a s přáním, aby přijat byl
za člena přispívajícího obou těchto národních spolků. Dlužno podotknouti, že i sestra
jeho sl. Eliška Bendová, ačkoli se též do Veličky přesídlila, zůstala nadále přispívajícím
členem Národní jednoty pošumavské. Kéž vlastenecké tyto skutky bodrých rodáků
švihovských docházejí hojného následování. (Šumavan říjen 1885)

Jan Krs
Ve Kbele u Přeštic zemřel raněn mrtvicí v úterý dne 16. t. m. pan Jan Krs ze Švihova,
řídicí učitel tamtéž v pokročilém již stáří. Byl učitelem úplných 46 roků a působil v Ouboči, ve Švihově, Nezdicích a Kbele. Zesnulý požíval všude, kde působil, neobyčejné
vážnosti a lásky jak občanstva, žactva i učitelů, byl oblíbeným společníkem a vzorným
kolegou. Pohřben byl v pátek dne 19 t. m. za velikého účastenství občanstva i učitelstva
celého okolí. Čest památce jeho! (Šumavan září 1890)

MUDr. Václav Zdrahal
… Neméně pochvalné dlužno zmíniti se o humánní a šlechetné činnosti našeho obvodního lékaře p. MUDr. Václava Zdrahala, c. k. plukovního lékaře. Ačkoli proslul
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Švihov po všecka minulá léta svým výtečným stavem zdravotním, přece letošní zimy
rozmohla se u nás epidemie tyfu. Nemoc tato zavlečena k nám dělníkem přibylým
z Mělníka a rozmohla se svévolností a neopatrností jednotlivců v jedné ulici v tak značné míře, že onemocnělo asi 20 osob. Veškeré tyto onemocnělé osoby léčil p. Dr. Zdrahal
a což zvláště uvésti se sluší, že, ač bylo mnoho z nich velice povážlivě nemocno, ani
jeden nezemřel, nýbrž všici se uzdravili. Byla také skutečně činnost p. doktora v době
této epidemie neúmorná a můžeme směle tvrditi, že jedině jeho zásluhou mnohé rodině zachován živitel. A zásluhu tu zvyšuje i to, že onemocnělé rodiny byly ponejvíce
chudé a proto nedalo se očekávati, že bude p. Zdrahal za své neobyčejné namáhání
a dosvědčené umění dle zásluhy odměněn, ač toho při své lékařské praxi nikdy neočekává. Ostatně vládne po našem městě všeobecný hlas, že p. MUDr. Václav Zdrahal jest
pro nás neocenitelným, a spojuje ve své osobě vlastnosti výtečného lékaře a současně
nezištného lidumila. (Šumavan leden 1893)

Leopold Hotovec
Dne 16. t. m. zemřel v České Kremži u Krumlova krajan náš, zasloužilý řídící učitel
p. Leopold Hotovec. Narodil se dne 15. října 1848 ve Švihově. V letech 1864 – 65 studoval na české reálné škole v Klatovech a v letech 1865-66 na německé reálce v Českých
Budějovicích, kdež absolvoval dvouletý ústav učitelský. Působil na obecné škole ve Velešíně, v Soběnově, v Černicích a v České Kremži, celkem 42 roky. Zesnulý byl výborný
učitel a hudebník, o čem svědčí několik pochvalných dekretů od světských i duchovních úřadů. Učitelstvo krumlovské volilo jej též dvakráte jakožto zástupce do okresní
školní rady. Pohřbu jeho zúčastnilo se hojně učitelstvo z Krumlovska a Budějovicka.
Nad otevřeným hrobem promluvil o zásluhách a milé povaze zemřelého předseda učitelského spolku ,, Komenský“ p. Fr. Jindra. (Šumavan květen 1911)
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MUDr. Petr Kulhánek
V sanatoriu v Praze zemřel po delší nemoci 20. března t. r. pan MUDr. Petr Kulhánek,
obvodní lékař ve Švihově, jenž byl znám v širokém okolí jako vynikající lékař a veřejný
pracovník. MUDr. Petr Kulhánek narodil se r. 1865 ve Lhovicích u Švihova, studoval
Reálné a vyšší gymnasium v Klatovech, kdež r. 1884 maturoval. Potom byl posluchačem lékařské fakulty v Praze a r. 1897 byl promován za doktora veškeré lékařství. Po
návštěvě mnohých odborných kursů lékařských byl po několik let externím lékařem
Všeobecné nemocnice v Praze, načež usadil se ve Švihově, kdež okr. výborem klatovským jmenován byl r. 1910 obvodním lékařem. Později byl ustanoven též železničním
lékařem okr. nemocenské pokladny v Klatovech.
Zesnulý zúčastnil se horlivě spolkového a veřejného života. Byl v r. 1902 zakladatelem a prvním starostou tělocvičné jednoty Sokol ve Švihově a v r. 1908 župním starostou sokolské župy Šumavské. Od roku 1910 byl členem obecního zastupitelstva ve
Švihově, po převratu za stranu národně demokratickou. Byl též členem a místopředsedou místní školní rady a členem sboru dobrovolných hasičů, Ústřední matice školské,
Národní jednoty pošumavské a jiných spolků ve Švihově. Zvěčnělý přes všechny strasti životní zůstal vždy nadšeným vlastencem.
Tělesné pozůstatky zesnulého převezeny byly do Švihova, kdež pohřbeny v úterý
dne 24. t. m. Pohřbu zúčastnily se všechny místní spolky, jichž byl členem, dále zástupci
předsednictva sokolské župy Šumavské z Klatov a zástupci župního výkonného výboru Čsl. národní demokracie z Plzně. Nad hrobem promluvili za Pošumavskou župu
lékařskou p. MUDr. Vil. Frencl z Janovic n. Úhlavou, za jednotu Sokol br. Sedláček, za
obec p. Bayer, za Nár. demokracii tajemník organizace v Plzni. Budiž mu zachována
četná paměť. (Šumavan březen 1923)
(vp)

Matematika? Fyzika? Chemie? – Nebojíme se!!!
Ve 2. pololetí školního roku se rozbíhají okrsková a okresní kola soutěží vědomostních i sportovních. Našim reprezentantům se tradičně dařilo v soutěžích z matematiky,
fyziky a chemie.
Matematická soutěž začala okresními koly pro 5. a 9. ročník již 23. ledna a pro 6. až 8.
ročník 4. dubna. Školu celkově reprezentovalo 24 žáků. Podle kategorií si nejlépe vedli:
5. ročník – Zuzana Mlčáková, 4. – 7. místo,
6. ročník – Veronika Pícková, 5. – 7. místo, Tereza Melková, 8. – 9. místo,
7. ročník – Ondřej Sláma a Alena Tejčková, 10. – 12. místo,
8. ročník – Andrea Kubalaková a Jitka Pittrová, 9. – 13. místo,
9. ročník – Kateřina Kašpárková, 10. místo.
Soutěž Matematický klokan probíhala na školách 17. března. Výsledky se pak porovnávají v krajském měřítku. Mezi nejlepší řešitele se probojovali:
kategorie Klokánek – 4. a 5. ročník – Alena Jindřichová, 4. místo,
kategorie Benjamin – 6. a 7. ročník – Ondřej Sláma, 5. místo,
kategorie Kadet – 8. a 9. ročník – Kryštof Boura – 2. místo.
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Další soutěží byla Pythagoriáda, jejíž okresní kolo se konalo 17. května pro 5. až 7.
ročník.Celkem se účastnilo 9 švihovských žáků. Nejlépe si vedli a do první desítky se
probojovali:
6. ročník – Veronika Pícková, 4. – 7. místo,
7. ročník – Ondřej Sláma, 9. – 11. místo.
Okresní kolo soutěže Archimediáda bylo uspořádáno 18. května. Zde se účastnili
3 žáci 7. ročníku. Z nich dosáhl nejvýraznějšího úspěchu Ondřej Sláma, který vybojoval
1. místo a Pavel Waldmann obsadil 5. – 9. místo.
Okresní kolo fyzikální olympiády jsme obeslali čtyřmi žáky 8. ročníku, z nichž se
nejlépe umístil Luboš Prantl na 9. místě, dále pěti žáky 9. ročníku. Největší radost nám
udělali Kryštof Boura na 5. místě a David Hájek na 9. místě. S tímto výsledkem postoupili do krajského kola, které se konalo v Plzni 28. března. Kluci obstáli i zde na
výbornou, neboť se stali úspěšnými řešiteli. Bodové ohodnocení přineslo Kryštofovi
9. místo a Davidovi 24. místo.
Poslední soutěž, kde jsme měli zastoupení i v krajském kole, byla náročná chemie.
V okresním kole 3. března hájil naše barvy opět žák 9. ročníku Kryštof Boura. Ze soutěže, která má teoretickou a praktickou část, z možné stovky bodů nasbíral 89,5 bodu,
což jej vyneslo na stupínek nejvyšší – 1. místo. Toto skvělé umístění znamenalo postup
do krajského kola 28. března, kde obsadil pěkné 15. místo.
Přestože matematika, fyzika i chemie patří mezi školními předměty k těm nejnáročnějším a mezi žáky a studenty k nejobávanějším, se naši žáci zhostili účastí v soutěžích
vynikajícím způsobem. Gratulujeme žákům, děkujeme za reprezentaci školy a zejména deváťákům přejeme mnoho úspěchů. Vyučujícím Magdaleně Suché, Aleně Baxové,
Marii Machové, Petře Buchtelíkové a Jiřímu Andrlíkovi děkujeme za přípravu žáků do
soutěží.

Ve sportu? – Také cenné kovy!
Velice pěkně postupovali naši žáci zejména v soutěžích kolektivních sportů. Ve fotbalovém turnaji Mc Donald´s Cup postoupil tým 4. – 5. ročníku z okrskového kola do
okresního, kde obsadil 3. místo. Jejich mladší spolužáci z 1. – 3. ročníku byli ještě lepší.
Po hladkém postupu z okrskového a okresního kola do kraje vybojovali v Plzni 6. místo. Nejstarší fotbalisté mají jistý postup z okrskového kola do okresního turnaje, ten se
odehraje 5. června v Nýrsku.
Již druhým rokem působí na švihovské škole Ing. Jindřich Svojanovský jako vedoucí
kroužku Basketbalové skotačení, který je určen žákům 1. stupně. I zde se daří získávat
cenná umístění. Z poslední doby je to 4. místo z turnaje smíšených týmů 4.- 5. ročníku
a kvalifikace z 1. místa do NBA jr.
Hodně vysoko vystoupalo také družstvo žáků 4. – 5. ročníku ve vybíjené. Vítězně
prošlo okrskovým i okresním kolem do krajského kola, které se hrálo 25. května v Tachově. Zde už byli naši žáci zastaveni zdatnějšími soupeři a obsadili 5. místo.
Skvělý je ve Švihově florbal, zejména zásluhou trenérské dvojice Miroslav Bubeník
a Jaroslav Daněk, kteří vedou oddíl v Sokole. Tentokrát nám pomohli sestavit školní
tým pro reprezentaci v turnaji O pohár hejtmana Plzeňského kraje. Do soutěže bylo
přihlášeno 16 týmů. Nás reprezentovali Denisa Bubeníková, Jan Baxa, Štěpán Žežu- 9 -

la, Jiří Krieger, Hynek Mlčák,
Denis Gashi, Jindřich Svoboda a Václav Osvald. Tito žáci
2. – 4. ročníku senzačně a s převahou zvítězili a přivezli pohár
hejtmana a zlaté medaile.
Všem sportovcům blahopřejeme, děkujeme za bojovnost
i přístup, se kterým soutěžemi
procházeli. Za vedení žáků i organizaci soutěží děkuje ředitelství školy Aleně Baxové, Magdaleně Suché, Boženě Hostašové,
Janě Pinkavové, Jiřímu Andrlíkovi,
Jindřichu Svojanovskému, Zuzaně Sádlové, Miroslavu Bubeníkovi,

Jaroslavu Daňkovi, Janu Staňkovi a Václavu
Kašpárkovi. Děkujeme také rodičům, kteří své
děti ke sportu vedou a podporují jejich aktivity a nemalou měrou přispívají po organizační
stránce ke zdařilému průběhu turnajů.
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Z činnosti FC Švihov
Fotbalový klub Švihov má již dlouholetou tradici. Byl založen roku 1932 a letos bude
mít tudíž 85. výročí vzniku.
Dovolte nám, abychom Vám trochu přiblížili jeho činnost, výsledky a úspěchy jednotlivých mužstev.
V současné době má FC Švihov několik mužstev od těch nejmenších dětí až po ostřílené fotbalisty v mužstvu mužů.
V poslední, právě probíhající sezoně roku 2016/2017, máme v soutěžích pořádaných
Plzeňským krajským fotbalovým svazem a Okresním fotbalovým svazem přihlášena
3 mužstva, a to mužů, žáků a starší přípravku-minižáky.
Muži hrají v současné době IV. třídu klatovského okresního přeboru, kde skončili po
jarní části na pěkném šestém místě i přes nesnáze, kdy se v tomto mužstvu stále řeší
nedostatek hráčů. Trenérem je v současné době p. Jiří Schejbal.
Žáci hrají krajský přebor Plzeňského kraje. Po postupu z okresního přeboru si vedou
velmi dobře, můžeme říci, že na každý zápas nastupují se stoprocentním nasazením
a bojují jako lvi. Jsou to zkrátka šikovní, pro fotbal zapálení kluci. Jejich trenéry jsou
Jindřich Vrba a Miroslav Turčín.
Nejmladšími členy FC Švihov jsou vlastně ještě mrňousové,kteří se s fotbalovým míčem teprve seznamují a učí se základy fotbalu. Jedná se o přípravku. Hrají klatovský
okresní přebor, který se hraje formou turnajů. Trenéry jsou Václav Kašpárek, Jan Staněk
ml., Jan Staněk st. a Marie Olbertová.
Vzhledem k tomu, že hlavně s nejmladším oddílem malých fotbalistů je velmi mnoho práce, chtěli bychom velmi poděkovat všem, kteří pomáhají, dělají něco pro druhé
a věnují se dětem i na úkor svého volného času, který by mohli trávit se svou rodinou
nebo se věnovat jiným zálibám. V dnešní uspěchané době, kdy všemu vládnou počítače a chytré telefony, je velmi důležité najít pro děti i jiné aktivity. Těchto lidí není nikdy
dost, a proto také chceme vyzvat všechny, nejen rodiče dětí, ale všechny, pro které je
fotbal alespoň trochu srdeční záležitostí a není jim lhostejná budoucnost švihovského
fotbalu, aby se přišli podívat a pokud budou chtít, pomohli s činností jednotlivých
mužstev, hlavně těch nejmenších, kde se každý dospělý navíc hodí. Prckové jsou jako
pytel blech, jeden má nudli, druhý rozvázanou kopačku, třetí se čtvrtým se pošťuchují,
pátému se chce čůrat… Pro takové mrňousky je třeba mít individuální přístup, trenér
musí v tu chvíli na tréninku i na zápase suplovat roli mámy, táty, mnohdy i psychologa.
Právě v takových chvílích je každá ruka navíc velice potřebná.
Závěrem bychom chtěli vám všem jménem švihovských fotbalistů poděkovat za přízeň a fanouškovství v dobách, kdy se daří více i méně, a pozvat vás na domácí zápasy
všech našich mužstev. Přejeme všem krásné léto a celý zbytek roku a doufáme, že se
budeme potkávat na všech domácích zápasech nejen mužů, ale i dětí, které jsou potenciálem a budoucností švihovského fotbalu.
SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁŠŤ
/jm/
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Ze spolkového života hasičů ve Lhovicích
Město Švihov podporuje činnost místních spolků a neziskových organizací (při organizování akcí určených i pro veřejnost). Program podpory akcí spolků na rok 2017
ukládá příjemcům dotace o své činnosti informovat ve Švihováčku, místním zpavodaji.
SDH Lhovice pořádá řadu kulturních, sportovních a společenských akcí, výše uvedený
program ke svým aktivitám využívá, v dalším textu se dočtete o některých jeho aktivitách.
První akcí letošního roku byl Novoroční výstup na kopec Tuhošť. Letos se konal již
5. ročník. Sešli se zde lidé nejen z okolí, ale i ze Srbic u Mochtína, Klatov, Lužan, nejvzdálenější účastníci byli z Kryštofova Údolí (u Liberce). Na vrcholu přivítal Tuhonoš
asi 90 lidí a 7 psů, dětem rozdával lojové koule a krmení pro ptactvo, následně symbolicky uzamkl starý rok a pronesl i poselství do nového roku na téma: „Jak zůstat stále
mladý po celý příští rok“. Lidé si přinesli i vlastní tuhé a tekuté dobroty, opékali se
vuřty. Stává se, že se na Tuhošti potkají lidé se známými, se kterými se třeba celý rok neviděli. Výšlap byl završen v místním kulturním domě. Tím ovšem den neskončil, místní
hasiči po setmění uspořádali ještě Novoroční ohňostroj. Ve vsi je nastartován příznivý
demografický trend, a tak i ty nejmenší děti měly možnost vidět ohňostroj.
Poslední lednová sobota patřila odpoledne dětskému maškarnímu bálu, večer se konal hasičský ples. V obnovené tradici prošel vesnicí již pátý ročník masopustního průvodu. Mezi tradičními jednotlivými maskami nechyběl kominík, řezník a bába. Průvodu byly přítomny i novodobé masky, jež zastupoval Joker, Ninja či prezident, který se
přijel seznámit s děním v místní komunální politice. Součástí průvodu byly i skupinové
masky, do průvodu se zařadil ženich s nevěstou (po průvodu se v KD konala jejich
svatba), dva zámečníci, kteří zamykali vrata a auta, lidem pak nezbývalo než si za nějakou pozornost koupit jejich služby, jeptišky a ptačí komando jež likvidovalo následky
ptačí chřipky, postavy z pohádky Mrazík, manželky na hodinu, sběratelé motýlů aneb
entomologická expedice na počest Lorda Castepoola s sebou vozila i nástěnku s přehledem výskytu motýlů dle jednotlivých domů ve vsi. Průvodu přihlíželo i několik
přespolních, nejvíce lidí z okolí bylo z Červeného Poříčí. Právo k průchodu průvodu
vesnicí za obec udělila tajemnice Hana Bártová.
Hojnou účast mívá i akce aranžování s floristkou, bylo tomu tak i 1. dubna, kdy proběhlo Jarní aranžování, jež se neslo zejména v duchu blížících se Velikonoc. Významnou součástí lokálního a sociálního života je dobrovolné a spontánní dodržování tradic,
zde je nutno zmínit každoroční stavění máje. Na této akci se sejde většina lidí z vesnice,
ti mladší máj hlídají až do rána.
Aby bylo čím v kulturním domě topit, uskutečnili hasiči brigádu na dřevo. Z další
různorodé činnosti zmiňuji ještě oslavu MDŽ a účast na okrskové soutěži v Dehtíně.
O květnové pouti jsme uspořádali pouťové zábavy. Odpolední zábavu si užívaly
děti, večerní patřila dospělým.
Na nejbližší období je naplánováno ještě mnoho dalších akcí, například děti se mohou těšit na Pohádkové Lhovice, které se uskuteční hned na začátku prázdnin.
Jan Sláma
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Příspěvek Svazu zdravotně postižených – Klub Švihov
23. března 2017 jsme se sešli na výroční členské schůzi. Zhodnotili jsme naši činnost
v r. 2016 a schválili plán na rok 2017. Počet členů klubu se zvýšil o 7 nových členů, je nás
už 45. Sdružujeme občany z 11 obcí.
Začátek roku byl věnován vyplňování nejrůznějších tiskopisů a formulářů, jako je
daňové přiznání pro finanční úřad, přehled o majetku a závazcích na krajský soud, aktuální členská základna apod. Zajišťovali jsme organizaci výroční schůze. Sešlo se nás
37. Přivítali jsme hosty – starostu Města Švihova p. V. Petruse a členky předsednictva
výkonného výboru SZP Šumava Klatovy p. Z. Lajpoldovou a V. Kučerovou.
A jak bude vypadat naše činnost v tomto roce? V květnu se opět zapojíme do Českého dne proti rakovině, budeme prodávat květinky. V tomto měsíci si připomínáme Den
matek, uspořádáme posezení s kulturním programem. V červnu plánujeme poznávací
zájezd do Kladrub a Stříbra. V červenci uspořádáme zájezd do Dlouhé Vsi na dechovkový festival, protože se nám tam loni moc líbilo. Na podzim uspořádáme přednášku
v rámci projektu Plzeňského kraje „Informovaný senior“, čekáme na nabídku témat.
Chtěli bychom zajet do Plzně a v rozhlase se účastnit nahrávky pro veřejnost. 10 našich
členů má letos kulaté životní výročí, poblahopřejeme jim a předáme dárek. V rámci
péče o zdraví budeme i nadále zajišťovat masáže s příspěvkem klubu. Členové se mohou účastnit rekondičních pobytů v Konstantinových Lázních nebo v Podhájské. Už
se někteří přihlásili. I letos budeme spolupracovat s příslušnými orgány a institucemi,
firmami, ZUŠ Klatovy a ZŠ a MŠ Švihov. Požádáme o účelovou dotaci na naši činnost.
O té opět napíšeme do Švihováčku a Zpravodaje.
Děkujeme všem, kteří naši činnost podporují.

Den matek

Starosta Města Švihov blahopřeje nejstarší obyvatelce Kokšína p. Jiřině Voráčkovék90.narozeninám(říjen2016)

Ten letošní Den matek si připomněl i Svaz
zdravotně postižených Klub Švihov. Členové
se sešli v restauraci Švihovský dvůr. Po projevu předsedkyně klubu vystoupili s kulturním
programem žáci základní školy a základní umělecké školy. Přednesli básně, zazpívali písně
a zahráli na různé hudební nástroje. Děkujeme
paním učitelkám J. Zelené a E. Bartošové, které
vystoupení připravily. Pak děti předaly ženám
kytičky tulipánů a hezké gratulačenky, které
zhotovily děti ve školní družině. Naše poděkování patří tedy i vychovatelkám ŠD a vůbec
vedení ZŠ a MŠ Švihov za spolupráci s naším
klubem. Odpoledne zpestřil jako obvykle harmonikář pan L. Čada. Při jeho hraní jsme si také
zazpívali. Každý účastník setkání dostal menší
občerstvení. Za příjemné posezení patří poděkování majiteli restaurace a jeho zaměstnankyním.
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V přestávce poděkovala předsedkyně klubu všem, kdo se zapojil do letošního ročníku Ligy proti rakovině, ať prodejem kytiček nebo jejich koupí. Také informovala
o nadcházejících akcích – poznávacím zájezdu do Kladrub a Stříbra a Dechovkovém
festivalu v Dlouhé Vsi u Sušice. Řada členů se již na tyto akce hned přihlásila.
Květa Tykalová
předsedkyně Klubu Švihov

44. ROČNÍK ŠVIHOVSKÉHO HUDEBNÍHO
LÉTA VE FOTOGRAFII
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