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. 40 ze dne 26. 9. 2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 354/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 355/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
z Programu podpory sportu na rok 2017:
- FC Švihov z.s., se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 15.000,00 Kč
z Programu podpory mládežnických složek spolků na rok 2017:
- FC Švihov z.s.,se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 24.400,00 Kč
z Programu podpory akcí spolků na r. 2017:
- Komunitní Škole Švihov, z.s., se sídlem Švihov, Školní 343 ve výši 2.000,00 Kč na
akci VU3V – podzimní semestr 2017,
- Svazu zdravotně postižených - Šumava - Klub Švihov, se sídlem Švihov, Kokšín 4 ve
výši 2.000,00 Kč na „Poznávací zájezd Kladruby – Stříbro“ konaný 13.06. 2017,
- Svazu zdravotně postižených - Šumava - Klub Švihov, se sídlem Švihov, Kokšín 4
ve výši 2.000,00 Kč na akci „Dechovkový festival Dlouhá Ves u Sušice“ dne 22.07. 2017,
- Sportovnímu klubu VELOVIS ŠVIHOV, se sídlem Švihov, nám. T. G. Masaryka 111,
ve výši 2.000,00 Kč na akci „23. ročník závodu MTB – Okolo hradu Švihov“ konanou
dne 14.05. 2017,
- Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Švihov, se sídlem Švihov 104
ve výši 2.000,00 Kč na akci „Výstava zahrádkářů Čimelice“ konanou 26.08. 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 356/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM revokuje usnesení č. 348/Z39/2017 ze dne 29.08. 2017, kterým
byl vydán souhlas se zveřejněním majetkoprávního záměru směny části pozemku p.č.
725/7 – druh pozemku orná půda, a části pozemku p.č. 735/1 – druh pozemku ostatní
plocha, neplodná půda, vše k. ú. Švihov u Klatov o celkové výměře 207 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 586/1 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 207 m2, k. ú. Jíno ve vlastnictví

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
opět nastala ta část roku, kdy se noci prodloužily tak, že upíjejí podstatnou část dne. Také sluníčko je skoupé a svými paprsky nám prozařuje dny jen
nepatrně. Chladný a mlhavý čas rozhodně nepřináší dobrou náladu a o řadu
z nás se pokouší trudomyslnost.
Přesto všechno nám advent přináší očekávání a naději z blížících se Vánoc,
nejkrásnějších svátků naplněných vírou v to lepší v nás. Nejenom vánoční
stromy na náměstích a na návsích, ale především oči malých dětí hořící nedočkavostí, kdy už přijde Ježíšek, svítí na cestu blížícímu se Štědrému dni.
O Vánocích máme silnou potřebu udělat radost svým blízkým, být lepšími
a pomoci třeba i těm, které neznáme. Moc bych si přál, aby ohleduplnost
a dobrota provázely naše konání i v ostatních dnech roku…
Dovolte mi, abych Vám všem popřál radostné Vánoce, pevné zdraví a hodně
štěstí a úspěchů v roce 2018.
Václav Petrus
starosta
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při zveřejnění vytečkována. Úplný zápis bez provedených úprav je k nahlédnutí na
Městském úřadě Švihov.

Zasedání č. 40 ze dne 26. 9. 2017

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 354/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2016.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 355/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
z Programu podpory sportu na rok 2017:
- FC Švihov z.s., se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 15.000,00 Kč
z Programu podpory mládežnických složek spolků na rok 2017:
- FC Švihov z.s.,se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 24.400,00 Kč
z Programu podpory akcí spolků na r. 2017:
- Komunitní Škole Švihov, z.s., se sídlem Švihov, Školní 343 ve výši 2.000,00 Kč
na akci VU3V – podzimní semestr 2017,
- Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Švihov, se sídlem Švihov,
Kokšín 4 ve výši 2.000,00 Kč na „Poznávací zájezd Kladruby – Stříbro“ konaný
13. 06. 2017,
- Svazu zdravotně postižených – Šumava – Klub Švihov, se sídlem Švihov,
Kokšín 4 ve výši 2.000,00 Kč na akci „Dechovkový festival Dlouhá Ves u Sušice“
dne 22.07. 2017,
- Sportovnímu klubu VELOVIS ŠVIHOV, se sídlem Švihov, nám. T. G. Masaryka 111,
ve výši 2.000,00 Kč na akci „23. ročník závodu MTB – Okolo hradu Švihov“
konanou dne 14.05. 2017,
- Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Švihov, se sídlem Švihov 104
ve výši 2.000,00 Kč na akci „Výstava zahrádkářů Čimelice“ konanou
26. 08. 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 356/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM revokuje usnesení č. 348/Z39/2017 ze dne 29. 08. 2017,
kterým byl vydán souhlas se zveřejněním majetkoprávního záměru směny části pozemku p.č. 725/7 – druh pozemku orná půda, a části pozemku p.č.
735/1 – druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, vše k. ú. Švihov u Klatov o celkové výměře 207 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 586/1
– druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 207 m2, k. ú. Jíno ve
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vlastnictví p. ...................................................................... Náklady na zpracování
oddělovacího geometrického plánu včetně nákladů na sepsání směnné
smlouvy a zanesení do katastru nemovitostí ponese žadatel.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 357/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním majetkoprávního záměru směny části pozemku p.č. 725/7 – druh pozemku orná půda, k. ú. Švihov u Klatov o celkové výměře 207 m2 ve vlastnictví města za pozemek p.č. 586/1
– druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 207 m2, k. ú.
Jíno ve vlastnictví p …….........…………....………......………... Náklady na zpracování oddělovacího geometrického plánu včetně nákladů na sepsání
směnné smlouvy a zanesení do katastru nemovitostí ponese žadatel.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.
Usnesení č. 358/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o vzniku věcného břemene služebnosti cesty na pozemku ve vlastnictví města p.č. 735/1 – druh pozemku ostatní plocha, neplodná
půda, k.ú. Švihov u Klatov v šíři 6 m ve prospěch vlastníka pozemku p.č. 725/4
a části pozemku odděleného z pozemku p.č. 725/7 vše k.ú. Švihov u Klatov. Věcné
břemeno se zřizuje na dobu neurčitou za úplatu ve výši 500,00 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.
Usnesení č. 359/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo o pachtu pozemku p.č. 734/6 – druh pozemku trvalý travní porost, k.ú. Švihov u Klatov o výměře 105 m2 za cenu 0,15 Kč/ m2
p …………………………………………... Pacht se uzavírá na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 360/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo o pachtu části pozemku p.č. 725/7 –
druh pozemku orná půda, o výměře 8 m2, části pozemku p.č. 735/1 – druh pozemku ostatní plocha, neplodná půda, o výměře 6 m2, části pozemku p.č. 818 – druh
pozemku orná půda, o výměře 28 m2, pozemku p.č. 817/2 – druh pozemku zahrada,
o výměře 579 m2, části pozemku p.č. 1637/5 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 10 m2, vše k.ú. Švihov u Klatov, za cenu 0,50 Kč/m2/rok
na dobu neurčitou, a to p……………………………………………………………. .
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 361/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo prominutí nájmu velkého sálu v KD Švihov spolku FC
Švihov v souvislosti s konáním pouťové zábavy dne 02. 09. 2017 ve Švihově.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 362/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo prominutí nájmu festivalového stanu s tím, že
se promíjí nájem SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Třebýcinka v souvislosti s akcí „Pouťová zábava“ konanou dne 30.09. 2017v Třebýcince.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 363/Z40/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Městem Švihov a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s., se sídlem Žižkov, Olšanská 2681/6, Praha 3 v zastoupení společnosti ARANEA NETWORK
a.s., se sídlem Praha 4, Modřanská 307/98 týkající se vedení podzemního komunikačního vedení na pozemku p.č. 1618/6 v k.ú. Švihov, mimo plánovanou komunikaci
ve Švihově Na Záhumenici. Jednorázová náhrada činí 500,00 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 364/Z40/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM jmenuje za členy školské rady Základní školy a Mateřské školy
Švihov, okres Klatovy, příspěvkové organizace PaedDr. Václava Petruse
a p. Vladimíru Beštovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2.
Usnesení č. 365/Z40/17 bylo schváleno.

Zasedání č. 41 ze dne 17. 10. 2017

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 366/Z41/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory akcí spolků na r. 2017:
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice ve výši
2.000,00 Kč na akci „Cesta okolo pohádkového rybníka“
• ZO ČZS Švihov, se sídlem Švihov, Kolářova 104 ve výši 2.000,00 Kč na „Zájezd
Dobříš“
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši
2.000,00 Kč na koncert dechovky
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka ve výši
2.000,00 Kč na pouťovou zábavu
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00
Kč na „Zahřívací kolo ZPV a CTIF“
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00
Kč na akci „Švihovský kabrňák“
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 2.000,00
Kč na „Zájezd Šumava“
Z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2017:
• Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s., oddíl Poštolky Švihov
ve výši 16.400,00 Kč
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, se sídlem Švihov ve výši 18.400,00
Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 367/Z41/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo vnitřní předpis č. 1/2017 Směrnice pro zadávání
zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 368/Z41/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu OPŽP
na výstavbu vodovodního přivaděče do Švihova.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 369/Z41/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o směně části pozemku p. č. 725/7 – druh pozemku
orná půda, k. ú. Švihov u Klatov o celkové výměře 207 m2 ve vlastnictví města za pozemek p. č. 586/1 – druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace,
o výměře 207 m2, k. ú. Jíno ve vlastnictví……………………………………………. .
Náklady na zpracování oddělovacího geometrického plánu včetně nákladů na sepsání směnné smlouvy a zanesení do katastru nemovitostí ponese žadatel.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdržel se 0.
Usnesení č. 370/Z41/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním majetkoprávního záměru pronájmu části nebytových prostor Kulturního domu Kaliště, Kaliště 33, využívaných
v současné době k provozování hostinské činnosti, a to od 15. 12. 2017.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 371/Z41/17 bylo schváleno.

INFORMACE z Městského úřadu Švihov
• S blížícím se zimním obdobím žádá Městský úřad Švihov vlastníky osobních automobilů, aby neparkovali mimo vyhrazená parkovací místa a už v žádném případě na
chodnících (zák.č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění). Takto zaparkovaná auta brání při zimní údržbě chodníků a veřejných prostranství.
• Město Švihov hledá zaměstnance na pozici pracovníka informačního centra ve Švihově. Pracovní poměr na dobu určitou: od 01.06. 2018 do 15.09. 2018, v rozsahu max.
300 hod./rok (na základě dohody o provedení práce). Požadavky: komunikační znalost AJ, příp. NJ, flexibilita. Vhodné pro studenty. Informace na tel. 376 393 244. Zájemci se mohou hlásit do 28. 02. 2018.
• Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, v pátek 12. ledna 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou
dnech v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 27. ledna 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku
nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který
alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.
• Městský úřad Švihov, jakožto správce hřbitova ve Švihově, žádá nájemce hrobových
míst, aby neshromažďovali v okolí hrobů skleněné nádoby. V takovém případě hrozí
úraz zaměstnance města, který provádí údržbu zeleně v prostorách veřejného pohřebiště.
• Městský úřad Švihov nabízí možnost zasílání zpravodaje Švihováčku a dalších informací z městského úřadu bezplatně e-mailem. Registraci lze provést telefonicky na
tel.č. 376 393 244.
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• Upozorňujeme občany, kteří mají s Městem Švihov uzavřenou smlouvu o odvozu
a likvidaci odpadních vod, že vývoz jímek a žump lze uskutečnit na základě telefonické objednávky na tel. č. 376 393 244 pouze v době mimo zimní období tedy od
1. března do 30. listopadu
• V případě, že zaregistrujete nefunkční veřejné osvětlení, prosíme o nahlášení této
závady na Městský úřad Švihov tel. 376 393 244.

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Švihova. Poplatek ze psů se platí ze psů
starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa
staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
Výše poplatku pro rok 2015 zůstává beze změny
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt ve Švihově.................................................150,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt ve Švihově v bytovém domu ve vlastnictví
města…....................................................................................................................... 200,- Kč
c) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v obcích Bězděkov, Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín,
Lhovice, Stropčice, Těšnice, Třebýcinka, Vosí ........................................................ 50,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2018

Poplatek za vyvážení komunálního odpadu – popelnice
Poplatek za „vyvážení popelnic“ zůstává pro rok 2018 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.
Od poplatku se osvobozují:
a) studenti, kteří bydlí na internátech, kolejích apod. po dobu studia,
b) osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě svého trvalého bydliště déle než 1 rok,
c) osoby dlouhodobě umístěné v ústavech sociální péče a domovech důchodců, léčebně
dlouhodobě nemocných apod. po dobu více než 6 měsíců,
d) vlastníci objektů, které trvale nejsou využívány k bydlení či rekreaci.
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Poplatek je splatný do 30. 6. 2018
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Hasičský klub Třebýcinka
Jednou z prioritních investičních akcí letošního
roku byly stavební úpravy hasičského klubu v
Třebýcince. V tomto obecním objektu se scházejí
nejen místní hasiči a švihovští myslivci, ale především lidé i ze širokého okolí při setkání harmonikářů, o pouti i při dalších akcích.
Stavba propojila klubovnu s nevyužívaným prostorem bývalé prodejny,
byl opraven a zateplen strop, vyměněna
elektroinstalace a stejně tak okna a dveře.
Celkové výdaje na tuto akci dosáhly částky 573.828,- Kč, ze kterých podstatnou
část ve výši 300.000,-Kč uhradila dotace
Plzeňského kraje z Programu stabilizace
a obnovy venkova.
Rekonstruovaný hasičský klub v Třebýcince

MAMUT – Malý matematicko-úvahový turnaj
Již 7. rokem proběhl turnaj MAMUT na klatovském gymnáziu. Této soutěže se zúčastňují žáci 2. stupně ve tříčlenných družstvech. Za ZŠ Švihov vstoupilo do turnaje
5 družstev označených Švihováci 1, 2, 3, 4, 5. Družstvo, které bylo označeno číslem 1 se
stalo i jedničkou celého turnaje. K pomyslné zlaté medaili blahopřejeme těmto žákům:
Ondřej Sláma VIII.A, Tomáš Valečka VIII.B, Jan Kramer VII.B. Dále nás reprezentovali:
Švihováci 2: Filip Slíva IX.A, Jakub Valečka VII.A, Tereza Melková VII.A. (6. místo)
Švihováci 3: Václav Petelík VIII.A, Jakub Křen VIII.B, Veronika Pícková VII.A (9. místo)
Švihováci 4: Andrea Kubalaková IX. B, Pavel Waldmann VIII. A, Michael Mečl VI. A
(13. místo)
Švihováci 5: Eva Kovaříková, Adam Pojar VII.
B, Alena Jindřichová
VI. B (19. místo)
Účastnilo se 22 družstev. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Za organizaci
a přípravu do soutěže
děkujeme p. uč. M. Machové, P. Buchtelíkové
a p. as. I. Kozákové.
/ju/
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ZŠ ŠVIHOV MEZI GIGANTY
JUNIORSKÉ NBA
I v letošním školním roce odstartoval úspěšný celorepublikový projekt Jr. NBA League a basketbalový tým Základní školy ve Švihově je opět u toho. Jedná se o basketbalový turnaj určený pro děti ve věku 10 a 11 let kopírující herní systém americké NBA,
který má za úkol propagovat basketbal po celé České republice. Každá zúčastněná škola, respektive její tým, reprezentuje jeden z třiceti týmů NBA.
Po úspěšně zvládnutém kvalifikačním kole konaném v květnu pod záštitou BK Klatovy se tým ze ZŠ Švihov zařadil po bok dalších 29 škol z celé ČR a mohl se směle pustit ve své Jihozápadní Divizi C (ZŠ Strakonice, ZŠ Domažlice, ZŠ Holýšov a ZŠ Písek)
do litých bojů o postup do konferenčního finále v Praze.
Jako v loňském roce opět hájí „Švihovští baskeťáci“ bílo-černo-modré barvy amerického týmu Dallas Mavericks a již po prvním odehraném kole ve Strakonicích dokázali malí baskeťáci všem přítomným, že letos míří opravdu hodně vysoko. To potvrdili
i v dalším kole odehraném tentokrát v Domažlicích. Zde svedli urputný boj s domácím
týmem z Domažlic, ale i přes převahu a snahu domácích fanoušků, dokázali naši borci
z Dallasu urvat zasloužené vítězství. Třetí a poslední kolo základní části konané opět
ve Strakonicích mělo rozhodnout o tom, které dva týmy postoupí do Finále Západní
konference. Tým ZŠ Švihov nastupoval do posledních zápasů jako favorit Jihozápadní
Divize C a po odehrání posledního zápasu s basketbalisty z Domažlic svou dominanci
jen potvrdil. První místo v tabulce si nenechal nikým vzít - 8 zápasů, 8 vítězství.
Bojovnost basketbalisty nepřešla ani v následujícím Finále Západní konference konaném v Praze v hale Na Folimance, kde měli možnost změřit své síly s 8 týmy ze základních škol z celých Čech. Krutost play off poznali Švihovští na vlastní kůži. V prvním
zápase se po „dramatickém“ až téměř nemožném závěru podařilo malým baskeťákům
urvat vítězství proti týmu ZŠ ze Sadské a tím postoupit do nemilosrdné bitvy o jedno
ze 4 míst na FINAL FOUR v Pardubicích. V této poslední pražské bitvě se švihovskému
týmu vyloupl soupeř ze Základní školy v Lounech. Dosud neporaženost obou týmů
slibovala velkou podívanou a opravdu se bylo na co dívat. Touha dostat se do finálové
„čtyřky“ hnala všechny - hráče a hráčky, trenéry i fanoušky. A naši borci z Dallasu opět
předvedli, že na dramatické bitvy jsou „machři“ a o jejich neporazitelnosti rozhodly
opět poslední minuty zápasů, jak by řekl trenér: „Přežili svoji smrt a pak ... postoupili
do finále juniorské NBA 2017.“
Postup do finále juniorské NBA je více než jen splněný sen všech těch 15 hráčů, hráček, paní učitelky a trenéra, ale i důkaz toho, že malá škola (avšak s velkým srdcem) se
dokáže prosadit mezi základními školami krajských měst. A mnozí soupeři ptající se,
kde ten Švihov vlastně je, si to již budou pamatovat do smrti. Tým ze ZŠ Švihov se zařadil mezi 4 nejlepší basketbalové týmy základních škol v ČR a 12. prosince se postaví
proti týmu ze základní školy z Pardubic, z Prahy a z Olomouce.
Všichni věříme tomu, že se hráčům a hráčkám v Hale Dašická v Pardubicích nerozklepou kolena a svůj již tak velký úspěch dotáhnou do zdárného konce a budou se moci
pyšnit tím největším titulem.
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Foto po vítězném utkání v Praze 20. 11. 2018 – horní řada: Ing. Jindřich Svojanovský,
Natálie Eichlerová, Mikuláš Klepal, Petr Žák, Anna Prošková, Lukáš Hajdúk, Lukáš
Veselský, Bc. Zuzana Sádlová, dolní řada: Matyáš Petrovický, Marek Eichler, Tomáš
Zub, Adam Suchý, Denis Gashi, Martin Moláček, Jaroslav Melka, Anežka Pavelcová, Lukáš Petrovický
(zs)

Svátek tance, rytmu a dobré nálady
Opravdu takto můžeme označit pátek 10. listopadu, kdy se do svátečního oblékli
účastníci i účinkující na 4. školním plese ZŠ Švihov. Slavnostně vyzdobený velký sál
kulturního domu čekal na 18. hodinu, kdy ples zahájily první tóny skupiny Asfalt
a přítomné přivítala paní ředitelka Jaroslava Suchá a příjemnou zábavu za hudebníky
popřála paní Naďa Květoňová. Jako prvním patřil taneční parket našim deváťákům.
Ti předvedli své taneční umění, které načerpali v lekcích kurzu předtaneční výchovy.
Zde je odborně vedli manželé Kociánovi. Hudbu pro předtančení vybrala a plesové
vystoupení s nimi doladila paní Václava Valešová. Viděli jsme ukázku blues, čardáše
a country. Přibližně v hodinových intervalech byla uváděna další taneční vystoupení.
V choreografiích PEACE, LOVE AND JOY a MESSAGE IN A BOTTLE se představila
klatovská taneční skupina MARTY DANCE, v níž tančí naše žákyně Nicol Mikulášová
a Alice Valešová. Autory choreografií jsou Daria Nováčková a Martin Čabrada. Ve škole
působí taneční skupina SMILE pod vedením paní Štěpánky Jílkové. Ta nacvičila se skupinou děvčat a jedním statečným chlapcem pohádkové taneční vystoupení „Buchty“
a se staršími děvčaty choreografii na melodie z filmu Lví král. Obě vystoupení byla náročná a skvěle provedená, připomeneme-li si, že nacvičovali od začátku září. Jako víla
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připlula o hodinu později na taneční parket baletka Lenka Otýsová, žákyně 9. ročníku
ZŠ Švihov. Ta již deset let tančí klasický balet na scénách plzeňského divadla J. K. Tyla.
Několik sezón tančila v baletu Popelka a Spartakus. Zúčastňuje se i mezinárodních soutěží, kde se umisťuje na předních příčkách. Na konci loňského školního roku si také zatančila pod širým nebem v amfiteátru v Plzni v rámci projektu Noc s operou ve scénické show „VERDI GALA“. Nyní ji nově můžeme vidět v baletu Oliver Twist. Novinkou
je její „povýšení“ do vyššího ročníku, kde jsou i dívky o tři roky starší. Tančí stále i se
svým původním ročníkem. Zatančila nám ukázky z Carmen, Carmina burana a Nazca.
Jak sama říká: „Je to náročné, ale krásné!“ To ale nebylo vše. Čekalo nás ještě jedno překvapení, kdy publikum nadšeně aplaudovalo „Správné partě“ z devátého ročníku, která zatančila na melodie muzikálu Pomáda trochu netradičně: kluci v převleku za sličné
dívky a děvčata v riflích a kožených bundičkách představovala jejich partnery. Poděkování zde patří za pomoc deváťákům opět paní V. Valešové. V mezidobí se rozproudila
příjemná zábava všech zúčastněných generací. Ani jsme se nenadáli a bylo 22 hodin a
školní ples se stal minulostí. Určitě jsou mnozí, kteří se těší na ten další a přemýšlejí, čím
by mohl být
5. školní ples
zajímavý. Děkujeme všem
účinkujícím,
pořadatelům,
obsluze,
ale
především návštěvníkům za
přízeň a vřelou atmosféru,
kterou na plese vytvořili.
/ju/
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Oslava sv. Martina
Už k nám přijel Martin na bílém koni? Jak se to vezme. Sníh nám ještě nenapadl, ale
k nám do MŠ již sv. Martin přijel. Již tradicí se stala oslava svátku sv. Martina, kterou
MŠ Švihov pořádá pro naše děti a jejich blízké, ale vždy nás potěší, že se k nám přidají
i děti ze ZŠ a další veřejnost. V podvečer 9. listopadu opět všechny děti rozsvítily své
lampiony a v dlouhém průvodu, v čele se sv. Martinem na koni, jsme vyšli od MŠ na
naše vždy „tajné místo“. Tajným místem a cílem této lampionové záře bylo nádvoří
našeho vodního hradu. A jak to vlastně s tím sv. Martinem bylo? Legendu o něm nám
na nádvoří velmi pěkně zahrály děti z předškolní třídy Sluníček, které si opravdu zaslouží velkou pochvalu a stejně tak i p.uč. O.Sladká a A.Vovsová, které to vše s dětmi
nacvičily. Všichni společně jsme pak sv. Martina poprosili o sníh a odměnou všeho byl
krásný ohňostroj. A co něco dobrého a teplého k chuti? I o to jsme se postarali. Letos
poprvé jsme dali hlavy a ruce dohromady a všechny zaměstnankyně MŠ se postaraly
o svatomartinské pohoštění, které se díky panu kastelánovi Bojčukovi mohlo podávat
ve výstavním sále hradu. Bylo zde plno sladkých i nesladkých dobrot, něco tekutého
na zahřátí a samozřejmě nemohla chybět svatomartinská husa (tedy již tři husy J )
Velmi děkujeme maminkám, které si doma také daly práci a k pohoštění nám přispěly
i svými dobrotami. Odměnou všeho nám byla nejen radost a potěšení v dětských očích,
ale také výdělek z našeho pohoštění, který bude z poloviny věnován jako každý rok
nadaci Kuře a druhá bude využita pro naše děti z MŠ na nákup různých pracovních
pomůcek a hraček. Na závěr je třeba poděkovat také p. Poléfkovi za roli sv. Martina na
jeho koni, p.Trávníčkovi za ozvučení divadelního představení předškoláků, zástupci
firmy Tchibo p.Válkovi za kávu a kalíšky pro naše pohoštění a zaměstnancům Policie
ČR ze švihovského oddělení za zajištění bezpečnosti během lampionového průvodu.
A teď už jen zbývá počkat na sněhovou nadílku a my, zaměstnanci MŠ Švihov, se zas
budeme těšit na příští rok.
(mb)
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Svaz zdravotně postižených, Klub Švihov informuje
Začátkem září se sešel výbor klubu, aby naplánoval činnost v závěru roku. Snažíme
se, aby se akce konaly každý měsíc a mohlo se jich zúčastnit co nejvíc členů.
21. září jsme měli přednášky podle projektu Plzeňského kraje pro seniory – Informovaný senior. Lektoři z Informačního vzdělávacího centra Plzeň letos přednesli témata
Občanská gramotnost pro seniory a Finanční gramotnost a novinky občanského zákoníku 2014 pro seniory. Pozváni byli nejen členové našeho klubu, mohli se účastnit i jiní
občané Švihovska. Sešlo se nás 30.
2. listopadu jsme se
vydali do Plzně, na
nahrávku do plzeňského rozhlasu. Využili jsme autobusu
Obce Dolany. Byl to
hezký zážitek. Pracovnice rozhlasu nám
rezervovaly
místa
v sále. Tentokrát se
v pořadu O Pzeňský
soudek představila
dechová hudba Chodovarka z Chodové
Plané. Její vystoupení
komentoval redaktor
Jaroslav
Kopejtko.
Neradi jsme opouštěli příjemné posezení
v rozhlase, členové
mají zájem vypravit
se tam i příští rok.
Posledního listopadu uspořádáme předvánoční posezení. Těšíme se na vystoupení
žáků ZUŠ, kteří na
našich setkáních byli
už několikrát, a taky
na to, že si zazpíváme
s harmonikářem.
Za SZP Klub Švihov
Květa Tykalová,
předsedkyně
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Ohlédnutí za sezónou 2017 na švihovském hradě
Kalendářní rok se chýlí ke svému závěru a my na švihovském hradě se ohlížíme za
uplynulou sezónou. Hrad Švihov v letošním roce opět obhájil pozici třetí nejnavštěvovanější památky Plzeňského kraje. Sezóna 2017 na hradě byla jako obvykle pestrá na
kulturní akce a doufáme, že všichni návštěvníci hradu byli spokojeni. Kulturních akcí
proběhla spousta, největší úspěch sklidilo muzikálové představení Noc na Karlštejně,
které se uskutečnilo na konci června. Velmi významnou událost představoval speciální
koncert k dvacátým narozeninám skupiny Ginevra v polovině září.
Hrad postupně prochází rekonstrukcí, v letošním roce se opravovaly parkány
v okolí velké věže. Při nich byla archeologickým průzkumem objevena původní dlažba,
o které jsme zatím nevěděli. Její vznik se datuje do čtrnáctého století a pravděpodobně
se po ní procházel sám hradní pán Půta. Ve sklepeních pod touto dlažbou se následně
odkryly další netušené prostory, jejichž průzkum probíhá v současné době. Parkány
u velké věže se budou rekonstruovat i v příštím roce.
V nejbližší době bude hrad pro návštěvníky otevřen v období tradičních zimních prohlídek mezi vánočními svátky. Letos budou prohlídky probíhat od 27. do 30. prosince
v 11, 13 a 15 hodin. Každým rokem přitahují zimní prohlídky stále více návštěvníků, kteří si chtějí užít hrad v neobvyklé zimní kulise. Celou sezónu ukončí novoroční
koncert v sobotu 6. ledna 2018 od 15 hodin. Na toto rozloučení se starým rokem si vás
dovolujeme srdečně pozvat.
/lb/
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NOVOROČNÍ KONCERT
Město Švihov a hrad Švihov Vás zvou
na Novoroční koncert na hradě Švihově

v neděli 6. 1. 2018 od 15.00 hodin.
Vstupné 80,- Kč
účinkovat bude Komorní orchestr Jižního předměstí pod taktovkou uměleckého
vedoucího Martina Kaplana. Soubor je složen ze členů plzeňských symfonických
orchestrů a profesorů konzervatoře.
Na programu: G. F. Händel, J. S. Bach, A. Corelli, A. Vivaldi
Komorní orchestr Jižního předměstí byl založen při hudebních nešporách v kostele Českých bratří v Plzni s ambicemi dalšího společného hraní komorní hudby. Tvoří jej profesionální i amatérští hudebníci a studenti hudby z okolí Jižního předměstí v Plzni. Vystoupení
jsou plná nadšení a radosti při vysoké umělecké úrovni, kterou zaručuje vedoucí souboru,
zkušený houslista a profesor plzeňské konzervatoře Martin Kaplan.

Termíny plesů ve Švihově v roce 2018
27. 1. 2018
17. 2. 2018
 24. 2. 2018
 10. 3. 2018



Ples hasičů
Dětský karneval
Ples FC
Ples zahrádkářů
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20.00
14.00
20.00
20.00

POZVÁNKA
na vánoční setkání v kostele sv. Václava ve Švihově,
které se uskuteční

v pondělí 18. 12. 2018 od 18 hodin.
Program:
pásmo koled a vánoční hudby
v provedení pěveckého sboru,
hudebníků ZUŠ a hudebního kroužku.

Těšíme se na setkání
ředitelství ZŠ a MŠ Švihov

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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