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. 42 ze dne 21.11.2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 372/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zrušením dodatku ke smlouvě o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní školy a Mateřské školy Švihov, kterým
se dotčené obce dobrovolně zavázaly uhradit příspěvek ve výši 1.000,00 Kč /1 žáka/
pololetí na vybavení tříd školním nábytkem, na učebnice a školní pomůcky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 373/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje stavebních pozemků
v lokalitě Záhumenice ve Švihově za minimální kupní cenu 800,00 Kč/m2 + platná
sazba DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 374/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje cenu vodného na r. 2018 ve výši 19,70 Kč + platná
sazba DPH a stočného na r. 2018 ve výši 19,70 Kč + platná sazba DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 375/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo cenu vody pro Červené Poříčí na rok 2018 ve výši
8,50 Kč + platná sazba DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 376/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě s firmou Západočeské
komunální služby a.s. na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu
s navýšením ceny o 7%.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 377/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Švihov
ve výši 200.000,00 Kč na opravu interiéru kostela sv. Václava ve Švihově v r. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 378/Z42/17 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace:
Z programu podpory akcí spolků na r. 2017:
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši
2.000,00 Kč na akci „Drakiáda“ konanou 21.10.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši
2.000,00 Kč na akci „Lampionový průvod“ konanou 16.11.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši
2.000,00 Kč na akci „Vánoční aranžování“ konané 18.11.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58, ve výši
2.000,00 Kč na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ konanou 03.12.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kamýk, se sídlem Kamýk 31, ve výši
2.000,00 Kč na Noční turnaj v nohejbale konaný 05.08.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kamýk, se sídlem Kamýk 31, ve výši
2.000,00 Kč na Noční turnaj v nohejbale konaný 05.08.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kamýk, se sídlem Kamýk 31, ve výši
2.000,00 Kč na akci „Turnaj v bowlingu“ konanou 08.04.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kamýk, se sídlem Kamýk 31, ve výši
2.000,00 Kč na turnaj ve stolním tenisu konaný v prosinci 2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E.
Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na oslavu výročí 70. let založení
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr.
E. Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na oslavu výročí 70. let založení konanou
14.01.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E.
Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na oslavu 1. máje konanou dne 30.04.217
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E.
Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na akci „Den dětí“ konanou 03.06.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr.
E. Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na pouť v Tyrolu konanou ve dnech 14.07.17.07.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E.
Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na akci „Pohár starosty, Tyrolský pohár“ konanou 16.09.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Stropčice, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E.
Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na mikulášskou besídku konanou 05.12.2017
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Třebýcinka 9, ve
výši 2.000,00 Kč na rozsvícení vánočního stromku konané 03.12.2017
• FC Švihov z.s., se sídlem Nám. Dr.E.Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na pouťovou zábavu konanou dne 02.09.2017
• FC Švihov z.s., se sídlem Nám. Dr.E.Beneše 38, ve výši 1.650,00 Kč na zajištění
dopravy na fotbalový zápas FC Švihov dne 21.10.2017
• FC Švihov z.s., se sídlem Nám. Dr.E.Beneše 38, ve výši 2.000,00 Kč na zajištění
akce „Taneční zábava – DOA rock“ konanou dne 17.11.2017
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 379/Z42/17 bylo schváleno.
- 3 -

Návrh usnesení: ZM schvaluje zřízení JSDH obce Švihov dle § 29 odst. 1 písm. a)
zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 380/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zřízení JSDH obce Kokšín dle § 29 odst. 1 písm. a)
zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 381/Z42/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zřízení JSDH obce Lhovice dle § 29 odst. 1 písm. a)
zák.č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 382/Z42/17 bylo schváleno.

Zasedání č. 43 ze dne 12. 12. 2017
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 383/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočet města na rok 2018 jako schodkový s příjmy ve výši 35 011 000,- Kč a výdaji ve výši 52 969 000,- Kč. Schodek ve výši
17 958 000,- Kč bude kryt z rezerv předchozích let.
ZM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na rok 2018 - 2022
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 384/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje Program podpory akcí spolků na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 385/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Program podpory mládežnických složek spolků na rok 2018.
ZM schvaluje Program podpory sportu na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 386/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí se zveřejněním záměru pachtu pozemku parc.č. 39/3 – druh pozemku
zahrada, o výměře 86 m2 a pozemku parc.č. 39/4 – druh pozemku zahrada, o výměře 15 m2, vše k.ú. Lhovice za částku 0,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 387/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí se zveřejněním záměru pachtu části pozemku parc. č. 1475/1
– druh ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 50 m2 za částku 0,50 Kč/m2/rok
na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 388/Z43/17 bylo schváleno.
- 4 -

Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním aktualizovaného záměru prodeje
obecních pozemků pro stavbu rodinných domů ve Švihově.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 389/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 390/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Borovy, příspěvkové organizace.
ZM schvaluje uzavření smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
s obcí Borovy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 391/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky na těžební práce na 4Q/2017
firmě Čížek Jindřich, se sídlem Za Vodou 359, Švihov 340 12 za nabídkovou
cenu 121.500,00 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 392/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
ZM stanovuje s účinností od 01.01.2018 odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města Švihov ve výši 900,- Kč za měsíc.
Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 01.01.2018 odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši
6.800,- Kč za měsíc.
Zastupitelstvo města Švihov v souladu s ustanovením § 74 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že členu zastupitelstva města pověřenému k přijímání vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, se podle počtu obřadů, které v daném měsíci oddával, odměna poskytovaná za měsíc zvyšuje
o částku 500,- Kč za obřad. Ošatné bude hrazeno z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 393/Z43/17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje výši ošatného pro pracovníky úřadu činných při
konání svatebních obřadů ve výši 150,- Kč za obřad. Ošatné bude hrazeno
z rozpočtu města.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 394/Z43/17 bylo schváleno.
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Nakládání s odpady
V roce 2017 se potvrdil pozitivní vývoj v oblasti nakládání s odpady, který nastal
v našem městě v roce 2016. Především již druhý rok po sobě kleslo množství odpadů vyvážených v popelnicích (oproti roku 2016 o 27 tun). Tento kladný výsledek lze
z velké části připsat novému opatření, které v roce 2017 umožnilo jednou týdně odložit
bioodpad a objemný odpad na Šťárovně.
Na území města bylo v roce 2017 rozmístěno více kontejnerů na tříděný odpad (papír, sklo a plast), což přineslo navýšení množství vytříděného odpadu o 9 tun, který by
jinak skončil v popelnicích. Na jednoho obyvatele města tak v loňském roce připadlo
58 kg vyseparovaného odpadu, což je v porovnání s ostatními obcemi pouze průměrný
výsledek. Ten naznačuje, že jen polovina občanů našeho města odděluje tříděný odpad,
a to není povzbudivý údaj. Každý by si měl uvědomit, že pokud papír, plast a sklo
skončí v barevných kontejnerech, tak nám tento separovaný sběr odveze svozová firma
jako surovinu zdarma. Pokud ale skončí tyto složky separovaného sběru v popelnici,
stojí nás likvidace každého kilogramu 2 Kč, což může ročně činit okolo 200.000,- Kč.
Navíc stát připravuje zákony na omezení skládkování komunálního odpadu a v následujících letech se předpokládá výrazné navyšování poplatku za uložení nevytříděného
odpadu na skládky. Nebuďme pohodlní a třiďme odpady! Vyplatí se to.
Nejlepší řešení je vzniku odpadů předcházet. Z našeho města se za rok 2017 vyvezlo 33 tun plastu a dá se odhadnout, že z toho bylo 20 tun plastových lahví od balené
vody a limonád (pivo z plastových lahví snad pivaři ani nepijí…). Pokud má deset
plastových lahví hmotnost jednoho kilogramu, znamená to, že se ve Švihově za rok
2017 vypilo 200.000 lahví balené vody a limonád! Vedle toho máme ve vodovodu pitnou vodu za cenu, která je 0,04 Kč za 1 litr a přesto řada z nás je ochotna kupovat 1 litr
balené vody za cca 4 Kč, tedy za 100x vyšší cenu. A navíc nám je vyčítáno, že plastovou
lahev neodneseme do pár desítek metrů vzdáleného žlutého kontejneru, a vhodíme ji
do popelnice! Není nejlepší řešení pít vodu z vodovodu, ušetřit nějakou korunu a čas?
Navíc přeslazené limonády kazí zuby a podporují obezitu především naší nejmladší
generace.
Zapojte se do třídění odpadů a zvažujte, co vhazujete do popelnice! Podle následujícího letáčku máte řadu jiných možností, jak se správně svého odpadu zbavit.
Václav Petrus, starosta

PRAVIDELNÝ SBĚR na ŠŤÁROVNĚ, čp. 93:
- VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(NÁBYTEK, MATRACE, KOBERCE, LYŽE, DVEŘE,…)

- BIOODPAD (TRÁVA, VĚTVE, LISTÍ,…)
OTEVŘENO od 10. 3. 2018 do 21. 11. 2018
- KAŽDOU LICHOU STŘEDU OD 16,00 – 18,00 HOD
- KAŽDOU SUDOU SOBOTU OD 9,00 – 11,00 HOD
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ELEKTROODPAD + NEBEZPEČNÝ ODPAD
JEDNORÁZOVĚ NA ŠŤÁROVNĚ, čp. 93
- V PÁTEK 6. 4. 2018 OD 8,00 HOD – 18,00 HOD
- V SOBOTU 7. 4. 2018 OD 8,00 – 12,00 HOD
JEDNORÁZOVĚ PO VESNICÍCH V SOBOTU 7. 4. 2018
8,00
8,45
9,15
9,45
10,15
10,45
11,15
11,45

-

8,30
9,00
9,30
10,00
10,30
11,00
11,30
12,00

Lhovice
Kokšín
Vosí
Kamýk – u KD
Třebýcinka
Kaliště
Stropčice
Jíno

********************************************************************************
PNEUMATIKY LZE BEZPLATNĚ ODEVZDAT
DO KTERÉHOKOLIV PNEUSERVISU BĚHEM ROKU
********************************************************************************
STAVEBNÍ ODPAD (STŘEŠNÍ KRYTINA, ZDIVO…)

NEBUDE VYBÍRÁN !

1. světová válka ve Švihově
Před sto lety vrcholily boje 1. světové války, které současníci říkali Velká válka. Jak
prožívali švihovští občané toto temné období v historii lidských dějin, nám mohou přiblížit dobové dokumenty z archivu města a také drobná publikace „Upomínka na slavnost odhalení pomníku padlým vojínům ve Švihově dne 16. srpna 1931.“ (je zveřejněna
na webu města www.svihov.cz v záložce „Elektronický archiv“). Antonín Piskáček do
této knížečky přispěl popisem těchto válečných let následujícími řádky.

Švihov za války (Antonín Piskáček)
Smutnou svatoanenskou neděli zažili dne 26. července 1914 osadníci zdejší farnost,
když ráno vyšli z kostela. Na rozích ulic viselo vyhlášení částečné mobilizace – počátek
hrůz světové války. Nastalo loučení rukujících záložníků s jejich rodinami. Většinou
odjížděli ke svým kádrům dne 27. července. Ranním vlakem odjelo (podle obecní kroniky) 120 mužů. Jiní odcházeli v poledne a večer. Smutné výjevy se odehrávaly na
zdejším nádraží při loučení vojáků s jejich milými. Mnohá manželka se svým mužem
naposled. My dosud nepostiženi, kteří jsme se s nimi též přišli rozloučit, a to v hojném
počtu, byli jsme pohnuti k slzám. Však později, když byla rozšířena branná povinnost
do 50 let, došlo i na nás.
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Bohužel nezůstalo jen při částečné mobilizaci. Dne 31. července 1914 byla vyhlášena
všeobecná mobilizace a rukovaly další a další ročníky, odvod stíhal odvod a nakonec
došlo i na chlapce 18leté. Obyvatelstva se zmocňovala veliká nenávist k tomu, jehož
pyšným heslem i za války bylo „Vše pro dítě“.
Dne 15. srpna 1914 došly první seznamy ztrát. Prvním raněným z našeho města byl
Josef Hotovec, úředník v Praze, prvním padlým Jan Šlajs, syn rolníka Jakuba Šlajse,
čp. 186.
Již v září 1914 bylo nařízeno našemu městu, aby radniční sál (tehdy hostinská místnost, dnes třída měšťanské školy) byl připraven jako ložnice pro lehce raněné a sousední
místnost, tzv. „Beseda“, aby se zřídila za kuchyni. Bylo tam umístěno 22 mužů (Němci,
Maďaři, Poláci, Slováci, Češi). Stát platil za stravování jednoho muže 2 K denně.
V září 1914, po žních, nařídila obci vojenská správa odvést 130 q obilí pro potřebu
vojska. Bylo štěstí, že rok 1914 byl úrodný.
Pro zajímavost uvádím tehdejší ceny :
1 q pšenice 31 K
1 q žita 22 K
1 q ovsa 19 K
1 q ječmene 19 K
bochník chleba ve váze 1,5 kg stál 44h

1 kg hovězího masa 1, 52 K
1 kg vepřové 1, 80 k
1 m2 dříví 10 K
1 q černého uhlí 3,20 K

V r. 1914 měl Švihov 245 domů s 1312 obyvateli a 381 kusů hovězího dobytka.
Ženám narukovaných vojáků byla vyplácena podpora. Koncem roku 1914 bylo zajištěno, že se rodinám narukovaných vyplácí celkem 12 000 K.
Také škola byla brzy zapřažena do služeb válčícího státu. V měsíci srpnu 1914 byl
při zdejší obecné škole zřízen útulek pro dítka, jichž otcové narukovali. Školní dítky se
také uplatnily jako pomocníci trpícího vojáka na frontě. Do 8. Října 1914 upletly žákyně
50 párů vlněných nákolenic (kamaší). Dne 3. listopadu 1914 zaslala obecná škola pro
vojáky v zimě 15 kg sušených ostružinových listů, z nichž se vařil čaj. Z míst, kde zuřila válečná litice, proudili do zázemí („Hinterland“) zástupy uprchlíků (běženců). Již
v r. 1914 hostila naše obec dvě podobné rodiny z Haliče.
( vp - pokračování příště)

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. 2018.
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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.
Splatnost poplatku je do 30. 6. 2018.

Poplatek za služby na hřbitově ve Švihově
V letošním roce se provádí úhrada poplatku za služby spojené s pronájmem hrobového místa. Pro rok 2018/2019 stanovilo zastupitelstvo výši úhrady 400,00 Kč za 1 hrob.
Poplatek je splatný do 30. 9. 2018.

Parkovací karty
Od 19. března 2018 budou v prodeji parkovací karty platné pro rok 2018, 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 sobotu 24. března 2018 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

Dům s pečovatelskou službou
Město Švihov jako provozovatel domova s pečovatelskou službou ve Švihově, V Zahrádkách 411, nabízí k pronájmu garsoniéru, která je tvořena jednou obytnou místností, předsíní a WC o celkové výměře 17,5 m2. Vzhledem k charakteru objektu mohou být
žadateli pouze osoby, které jsou při podání žádosti uživatelem pečovatelské služby,
nebo je snížena jejich soběstačnost natolik, že odůvodňuje potřebu pečovatelské služby,
případně že žije v sociálně nepříznivých podmínkách či žije v podmínkách, které mu
neumožňují zajistit dostatečnou péči o sebe. Bližší informace: Městský úřad Švihov,
p. Bártová – tel. 376 393 244.
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Prodej stavebních parcel ve Švihově
Město Švihov nabízí k prodeji 10 pozemků pro stavbu rodinných domů v blízkosti centra města (lokalita „Záhumenice“). Bližší informace viz www stránky svihov.cz
– sekce „Prodej stavebních parcel ve Švihově“.

Pozvánky
24. 2. 2018 – Ples FC – hraje Veselá 1203
10. 3. 2018 – Ples zahrádkářů – hraje ORION
7. 4. 2018 pořádá Město Švihov jarní SETKÁNÍ SENIORŮ. Sejdeme se
ve 14. 30 ve velkém sále KD ve Švihově. Zveme všechny, kteří chtějí
strávit příjemné odpoledne.
/et/

Skautský oddíl Poštolky Švihov
V září nám začal nový skautský rok, do kterého jsme vstoupili posilněni o nováčky
z řad dětí první až páté třídy. Skautský oddíl má nyní 57 členů, z toho 45 dětí ve čtyřech
družinách a jednom roverském kmenu (skupina 15–20 let). Kromě tradiční týdenní
skautské činnosti v rámci schůzek pořádáme oddílové akce i aktivity pro veřejnost.
Vyrazili jsme na výlet na Tuhošť, v říjnu uspořádali pro širokou veřejnost projížďku na
koních u kulturního domu, vyrazili na prodloužený víkend na Zelenou Lhotu, roveři
jeli do Plzně na motokáry, 23. 12. jsme tradičně rozdávali na náměstí Betlémské světlo
a v rámci Tříkrálové sbírky jsme pomáhali vybírat peníze pro charitu. Bylo toho za těch
pár měsíců opravdu hodně a hodně nás čeká i na jaře.

Podzimní tábor – Zelená Lhota
Celovíkendový podzimní tábor jsme letos pojali ve stylu populárních filmů Harryho
Pottera. Děti spolu s vedoucími přestrojenými za profesory čar a kouzel odjely večer
16. 11. ze švihovského nástupiště 9 a 3 do Bradavic. Po příjezdu a ubytování ve škole
čar a kouzel, byly děti rozděleny do čtyř kolejí – Zmijozel, Mrzimor, Havraspár a Nebelvír. Následující dny je čekal bohatý program plný tematických her, při kterých se
děti naučily kravatový uzel, aby si uměly správně uvázat školní kravatu, zahrály si
famfrpál (hra s míčem pro mladé kouzelníky), vyrobily si svá létací košťata a všichni
úspěšně absolvovali zkoušku odvahy na stanovišti, kde si zkusili psaní dopisu tuší
a jeho zapečetění. Vydali jsme se dokonce i na půldenní výpravu na nýrskou přehradu.
Každý večer jsme si po vydatné večeři pustili ve společenské místnosti jeden díl Harryho Pottera. A v neděli 19. 11. po ukončení kouzelnického školního roku jsem se všichni
(ač neradi) vrátili zpět ke svým mudlovským rodinám.
Mudlové – ti, kteří neumí čarovat
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Besídka
Jako každý rok, tak i letos se uskutečnila skautská besídka s tradičním programem,
který se skládá z představení tajné činnosti, noční hry a filmů s vánoční tématikou.
Ptáte se, co je to vlastně tajná činnost? Družiny během adventu vymyslí a zrealizují
své nápady, které by měly být nějakým způsobem užitečné každotýdenním skautským
schůzkám nebo našemu okolí. Malé holky pod Miščiným vedením se rozhodly pro výměnu vystavených starých fotek v klubovně za fotky aktuální. Malí kluci s vedoucím
Tomem Daňkem shromáždili své staré a již nepoužívané hračky a obšťastnili jimi děti
z dětského domova. Velké holky společně s Kate a Fany vyrobily do klubovny barevný
kalendář na rok 2018. Po setmění a představení našich činností jsme se nadšeně vrhli
na noční hru. Děti byly rozděleny do čtyř skupin, dostaly mapku s vyznačenými stanovišti a velký papírový vánoční stromeček, na který lepily ozdoby získané za každé
úspěšně splněné stanoviště. Na vše měly jen hodinu a půl. Celou hru jim ztěžovali
nezbední skřítci, kterým po chycení musely ozdobu odevzdat. Skupinka s největším
počtem nalepených ozdob na stromečku vyhrála. Po dobrodružné hře si každý našel
v malém sále v KD své místečko na spaní, kde rozložil svou karimatku a spacák. Dáva
pustil vánoční pohádky, u kterých jsme všichni spokojeně upadli do říše snů.
/jč/

Vzpomínáme na závěr loňského roku
V listopadu jsme se účastnili v Plzeňském rozhlase natáčení pořadu O plzeňský soudek s dechovou hudbou Chodovarka. Pár dní nato přišel telefonát z rozhlasu – nabídka
zúčastnit se natáčení s hudebníkem a skladatelem Josefem Fouskem. Protože členové
měli o tuto akci zájem, museli jsme jednat rychle. V sobotu 16. Prosince jsme tedy jeli na
natáčení. Kdo zná tohoto muže, ví, že Fousek je „kousek“. Všichni se nasmáli dosytosti.
To však nebylo v rozhlase všechno. Pro zájemce následovala prohlídka prostor rozhlasu. Některé prováděl redaktor p. J. Kopejtko, nás vedoucí marketingu Pavel Bouda,
rodák z Ježov, který pracuje v rozhlase už 23 let. Viděli jsme nahrávací studia i prostory,
odkud se vysílá živě. Panu Fouskovi a pracovníkům rozhlasu jsme dali krásné vánoční
perníčky, které upekla a hezky ozdobila naše členka p. A. Kreidlová. K nim jsme přichystali kytičku jmelí a cesmíny. Závěr roku se nám povedl!
Za SZP Klub Švihov
Květa Tykalová, předsedkyně
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Prohlídka rozhlasového studia v Plzni

Přehled srážek v roce 2017 ve Švihově
– měsíční sumář (porovnání od roku 2014).

Tomu odpovídá i stav hladiny vody v řece Úhlavě. Stav pod 45 cm je označován jako
„sucho“, tento stav nebyl během roku 2017 stejně jako v roce 2016 ani jeden den (v roce
2015 celkem 147 dnů. Na stav 100 – 150 cm vystoupala hladina řeky 27x, na stav 151 –
200 cm vystoupala hladiny řeky 4x a nad 200 cm jenom 2x. Maximální hladina byla 217
cm dne 8.5. Povodňový stav nebyl v roce 2017 zaznamenán.

- 13 -

Teploty v roce 2017 ve Švihově – přehled podle jednotlivých měsíců
měsíc

minimální
teplota

maximální
teplota

-19

počet dnů
s teplotou
pod 0oC
30

1
2

-5

17

16

-

3

-5

8

23

-

4

-3

3

23

-

5

-2

1

31

1

6

6

-

33

3

7

8

-

32

3

8

6

-

36

5

9

2

-

22

1

10

2

-

24

-

11

-3

6

16

-

12

-12

16

12

-

4

počet dnů
s teplotou
nad 30oC
-

/ju/

Lyžařský výcvik 2018
Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku proběhl od neděle 14. 1. do pátku 19. 1. 2018 na
sjezdovkách ve Ski areálu na Špičáku. Účastníci výcviku byli ubytováni v hotelu Bohemia v těsné blízkosti lanovky a vleků. Zúčastnilo se 23 žáků pod vedením Mgr. Jany
Pinkavové, Ing. Jiřího Andrlíka a Bc. Václava Kašpárka. Žáci zvládli bez úrazu základy
sjezdového lyžování. Sněhové podmínky byly velmi dobré.
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Přípravy na hradní sezónu 2018
Hrad Švihov má za sebou úspěšnou sezonu, ale jeho zaměstnanci musí pořád myslet
dopředu a už se chystat na sezónu příští. Ta začne za necelé dva měsíce o Velikonocích.
Hrad svou bránu pro návštěvníky poprvé v letošním roce otevře na Zelený čtvrtek
a celé Velikonoce budou probíhat nejen běžné prohlídky, ale i speciální dětské prohlídky. Těšíme se tedy nejen na Velikonoce, ale i na to, že se hrad opět po několika měsících
probudí k životu a uvítá první letošní návštěvníky.
Příprava na novou hradní sezonu neznamená jen očekávání výletníků, ale také systematické rekonstrukce. V této sezoně bude pokračovat rekonstrukce věže a jejího nejbližšího okolí, která probíhá už několik let a stále není u konce. Zjednodušeně lze říct,
že věž je rok od roku krásnější.
Poslední etapa obnáší i přípravu nové expozice v místnostech ve věži. Prohlídkový okruh, který ve věži připravujeme, zasvětí návštěvníky do tajů památkové obnovy
hradu. Upozorní na těžkosti, které souvisí s přeměnou hradní ruiny v ukázkovou památku, a seznámí je s osobnostmi, které mají o obnovu hradu největší zásluhy. Ukáže
návštěvníkům mnoho dochovaných a dosud nespatřených stavebních prvků hradní
věže. Expozice bude plná nejmodernějších multimediálních zařízení, která demonstrují
pohled na známou památku zcela jinýma očima. Z nejvyššího patra se návštěvníkům
nakonec otevře nečekaný rozhled na město Švihov a údolí řeky Úhlavy.

Zároveň se připravuje rekonstrukce hradní krčmy, protože když člověk v létě zatouží
po chladivém nápoji, jistě si ho nejradši vychutná v příjemném prostředí, a kulisa hradu k takovému požitku přímo vybízí. Aby měli konzumenti při občerstvování dobrý
výhled, začne se zútulňovat nejprve zahrádka před krčmou. Rekonstrukce bude probíhat postupně a v průběhu roku dojde i na interiér krčmy.
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Dlouhodobě dochází i k obnově prostředí kolem hradu a to až k jezu. Měl by to být
prostor pro příjemné procházky letních návštěvníků, ale hlavně obyvatel Švihova. Jistě
už mnozí víte, že došlo ke kultivaci vrb a umístění nových laviček za hradem. Stromy
už potřebovaly omladit a hrad je teď ještě malebnější. Vrbové proutky na pomlázku
sice letos budeme muset řezat někde jinde, ale třeba za rok už zase budou i na vrbách
za hradem…
Michal Mašek

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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