Usnesení zastupitelstva města
Vážený čtenáři, vzhledem k rozsáhlosti zápisu z jednání zastupitelstva města otiskujeme na tomto místě pouze výpis jednotlivých usnesení zastupitelstva. Celý zápis je
zveřejněn na internetových stránkách města www.svihov.cz. Z důvodu dodržení zákona o ochraně osobních dat jsou jména občanů, o kterých zastupitelstvo jednalo, při zveřejnění začerněna. Úplný zápis bez provedených úprav je k nahlédnutí na Městském
úřadě Švihov.

Zasedání č. 44 ze dne 13. 2. 2018
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 410/Z45/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku „Přístavba jídelny a kuchyně k objektu
č. p. 344 ve Švihově“ firmě SILBA – Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov
za nabídkovou cenu 4.069.159,00 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 411/Z45/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Diakonii
ČCE – středisko Západní Čechy, Prokopova 25, Plzeň na úhradu nákladů
souvisejících s poskytováním služeb sociální péče denního Stacionáře Soběkury a denního Stacionáře Klatovy pro osoby s postižením v roce 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 412/Z45/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM přiděluje zakázku na pěstební práce v lese na rok 2018
p. Radomíru Bubeníkovi, Švihov, Čechova 242, IČ 69948305 za částku
395.385,00 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 413/Z45/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků na
r. 2018:
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58 ve výši
2.000,00 Kč na masopust 2018 konaný 10. 02. 2018
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Lhovice 58 ve výši
2.000,00 Kč na exkurzi do Prazdroje Plzeň dne 10. 03. 2018
• TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,00 Kč na dětský
karneval dne 17. 02. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 414/Z45/18 bylo schváleno.
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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) – dokončení
V roce 1915 bylo již cítiti drahotu. Pekaři přestali péci bílé pečivo, byly zavedeny
“chlebenky“ a dva dny v týdnu nucený půst masa. Maso potřebovala armáda. Po trhu
švihovském, konaném dne 27. září 1915, bylo naloženo na zdejším nádraží za 1 milion
korun dobytka pro stát. Když se zavedly v říjnu 1915 mlecí výkazy a nesmělo se bez
nich ve mlýnech mlíti obilí, zle se vedlo dělnictvu a inteligenci. Zdejší mlýn mlel pro
erár.
Ale budiž konstatováno ke cti okolních mlynářů, že neměli kamenné srdce k těm,
kteří přišli k nim z daleka, z velké bídy a hladu, koupiti štipec mouky. Vzpomínám,
jak k nám přicházelo hornické obyvatelstvo až od Duchcova za nákupem mouky, masa
a brambor. Přicházely i děti až ze severních Čech, žebraly po Švihově i okolí a někdy –
nouze láme železo - i kradly.
V roce 1915 byl zvolen ve Švihově zásobovací výbor, v jehož čele byl tehdejší starosta Josef Zdrahal, pekař, č. 66, František Mlynařík, obchodník, č. 28. a jako policejní
komisař Antonín Zdrahal, mistr krejčovský, č. 226. Tito dobří občané se otcovsky starali
o zdejší občanstvo, aby netrpělo tolik hladem a zimou. Při těch mnohých rekvisicích
obilí, mouky, bramborů a dobytka působili na cit úředníků okresního hejtmanství. Aby
městu našemu bylo přiděleno více uhlí a ponecháno pro zásobování chudého lidu více
obilí, zakoupeny byly na účet obce různé životní potřeby a zaslány těm, kteří měli právo vydávati uhlí a obilí. Žel, že i za ten dobrý skutek se nezachovali všem.
Válečnými slastmi a strastmi trpěla velmi škola. V roce 1915 byla již špatná docházka,
neboť děti musely vypomáhati doma. Byl sbírán dětmi kaučuk, vlna a šípek. Zatímnímu říd. učiteli Antonínu Piskáčkovi bylo nařízeno cvičiti v neděli a ve svátek mladíky,
sotva škole odrostlé, ve vojenském řemesle. Tento cvičební oddíl čítal 25 mužů.
V roce 1916 stoupla drahota ještě výše. Tehdejší ceny :
1 kg hovězího masa 8 K
1 kg vepřového maso 10 K
1 litr piva 60 h
kousek mýdla 1 K
kráva 2.000 – 2.600 K
koza 200 – 300 K
V neděli dne 30. dubna 1916 přišlo do Švihova 40 ruských zajatců. Na radnici byli
prohlédnuti MUDr. Petrem Kulhánkem. Potom byli přiděleni na práci: 20 do cihelny v Malechově, 20 do dvora na Pušperku, patřícímu hraběti Eugenu Černínovi. Dne
18. června 1916 přišlo na zdejší dvůr pracovati 11 dragounů. Dne 16. července 1916
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byli přiděleni Švihovu vystěhovalci z bukoviny (vesměs drážní zaměstnanci) v počtu
61 osob. Byli ubytování v hostinci „Za vodou“ v hostinci „U bílého lva“, (dnes hostinský Jan Šlajs), v domu Vojtěcha Štěpánka, obchodníka, č. 139 (dnes František Rys,
řezník) a u „Koptíků“, č. 187 (dnes Grulich) a na nádraží, č. 190.
Ale rukovali do víru války nejenom lidé a dobytek, nýbrž v r. 1917 a 1918 i zvony.
Dosud zněly věřícímu lidu k ranní, polední a večerní modlitbě, teď měly zahučet na
válečném poli divokou skočnou ke krvavému tanci. Ve Švihově byly sňaty zvony z farního kostela, z hradní kaple, z kostelíčku u sv. Jiljí a nebylo zapomenuto ani na školní
zvonek. Na farním kostele zůstal jen umíráček, ulitý v roce 1499, aby odzváněl těm,
kteří očekávali smrt hladem.
Rok 1917 byl po každé stránce velmi nepříznivý. Zima trvala velmi dlouho, až do
konce dubna a léto bylo tak suché, že od r. 1848 nebylo pamětníka takového přísušku. Úroda byla následkem toho prabídná a dalo se očekávati pro ten rok to nejhorší.
Byl jeden hlas, že tohoto roku musí válka jistě skončit, když se urodilo tak málo obilí.
Vhodně je v tomto roce poznamenáno ve zdejší obecní kronice: „Vzhůru hlavy! Neklesat! Nemalomyslnět! „
Netřeba připomínat, že i v tomto roce bylo plno různých sbírek. Životní potřeby vystoupaly svou cenou do závratné výše. Prádlo nebylo k dostání ani za velké peníze.
Školní děti sbíraly kopřivy, z nichž se vyráběla látka na oblek pro vojáky. Za odměnu
dostaly z Vídně královský honorář 2,32 K.
Na jaře 1918 bylo zásobování chlebem a moukou velmi obtížné. Domácí zásoby byly
stálými rekvisicemi vyčerpány. Stát sliboval, že rekvirovaná kvanta vrátí. Ale slibu dostál tak jako Franz Josef, když slíbil svým věrným Čechům korunovaci za krále českého. Také o uhlí byla veliká bída. Všude samé „-enky“. K celé řadě jiných přibyly
od 5. srpna 1918 „tabačenky“. Kuřáci byli dohnáni ke svépomoci. Kdo měl zahrádku,
pěstoval „pro ozdobu“ tabák. Nikoho to nepřekvapilo, neboť bylo těžko vystačiti týden
s 1 balíčkem tabáku nebo 4 doutníky či 12 cigaretami. Tabák se též draze kupoval od
pašeráků. Za vojenský velký balíček tabáku platil náruživý kuřák až 10 K. Kdo neměl
peněz, kouřil bukové a ořechové listí („domovinu“). Z Bělče odváželi lidé mařinku
vonnou na trh do Plzně a dobře ji tam u kuřáků zpeněžili.
Ale ukazovaly se v roce 1918 pomalu příznaky, že válka opravdu vezme konce. Již
v září t. r. jsme se dozvěděli od zdejšího správce velkostatku Rudolfa Worzfelda, švagra
člena Maffie, básníka Jaroslava Kvapila, rodáka chudenického, že se Rakousko hroutí.
A zhroutilo se! Přišel kýžený státní převrat. První, kdo o něm zvěděl, byl Josef Suchomel, bývalý přednosta čs. stát. drah ve Švihově. Ještě před převratem, dne 28. září 1918
o svatováclavské pouti, sloužil František Zeman, zdejší vlastenecký farář, slavnostní
mši za blaho, samostatnost a šťastnou budoucnost českého národa.
Tak šťastně byla uzavřena truchlivá kapitola našeho života ve Švihově za války.
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Modernizace školy pokračuje
Základní škola a Mateřská škola Švihov je pro naše město prioritou, které radnice
v posledních letech věnuje velkou pozornost a s tím i spojené finanční prostředky. Navýšený příspěvek města umožňuje škole poslední 6 let vyčlenit na opravy a investice
každý rok více jak jeden milion korun. To se především umožňuje modernizací učeben
a tedy výrazným zlepšením prostředí, ve kterém se děti učí. Sama škola umí na svoji
modernizaci získávat také další prostředky z Evropské unie. Poslední taková žádost
o prostředky z IROP (program EU) byla podána před rokem a vedení školy dodnes
čeká na zprávu, zda tato žádost o dotaci ve výši 7 milionu korun bude úspěšná.
Rozhodující měrou se na modernizaci školy podílí rozpočet města. V těchto týdnech
vrcholí přístavba nové sportovní haly ke stávající tělocvičně, kdy náklady včetně DPH
dosáhnou celkové výše 28,5 mil Kč. Zhotovitel by měl podle harmonogramu prací předat dokončenou halu do konce května. Do Velikonoc se podařilo v hale položit sportovní podlahu, finišují konečné úpravy šaten a sociálních zařízení. Po Velikonocích pak
dlouho očekávané teplejší počasí umožní zahájit práce na fasádě a zpevněných plochách kolem haly.

Interiér nové sportovní haly
Na konec stavby sportovní haly v červnu plynule naváže přístavba školní jídelny,
která výrazně navýší počet míst v jídelně a umožní školní kuchyni nabídnout každý
den na výběr dvě jídla. Tato stavba s rozpočtem 5 mil Kč bude dokončena do konce
letních prázdnin.
Pro následující roky se připravuje projektová dokumentace na modernizaci sportovního stadionu školy. Plocha hřiště bude mít automatické zavlažování dešťovou vodou
a kolem hřiště bude obnovena atletická dráha s umělým povrchem.
(vp)
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Sběr objemného odpadu a bioodpadu
Bioodpad a objemný odpad bude letos vybírán na „Šťárovně“ (Komenského čp. 93)
v těchto dnech:
SO: (sudá)

ST: (lichá)

SO: (sudá)

ST: (lichá)

9,00 - 11,00

16,00 - 18,00

9,00 - 11,00

16,00 - 18,00

10.3.2018

14.3.2018

28.7.2018

1.8.2018

24.3.2018

28.3.2018

11.8.2018

15.8.2018

7.4.2018

11.4.2018

25.8.2018

29.8.2018
12.9.2018

21.4.2018

25.4.2018

8.9.2018

5.5.2018

9.5.2018

22.9.2018

26.9.2018

19.5.2018

23.5.2018

6.10.2018

10.10.2018

2.6.2018

6.6.2018

20.10.2018

24.10.2018

16.6.2018

20.6.2018

3.11.2018

7.11.2018

30.6.2018

4.7.2018

17.11.2018

21.11.2018

14.7.2018

18.7.2018

Informace školního metodika prevence
Naše škola provádí systematickou činnost v oblasti týkající se zneužívání návykových látek, protidrogové prevence a šikany. Má vypracovaný Minimální preventivní
program. Pořádané akce v průběhu roku zaměřuje na výchovu ke zdravému životnímu stylu.

Pro žáky i rodiče nabízí škola v oblasti protidrogové prevence

a) navázání kontaktu s odborníkem (PPP Klatovy, SVP Plzeň, MÚ Klatovy a další)
b) konzultační hodiny metodika prevence – po předchozí dohodě
c) besedu s odborníkem (podle zájmu rodičů)
V případě, že selhala preventivní opatření, a v případě podezření, že žák zneužívá
návykové látky, škola (metodik prevence a výchovný poradce) dle svých odborných
znalostí a komunikativních sociálních dovedností provede diskrétní šetření a pohovor
s žákem. Zákonným zástupcům doporučí návštěvu u odborníka ze zdravotnického
zařízení, pedagogicko-psychologické poradny, odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Při potvrzeném důvodném podezření kontaktuje škola zákonné zástupce.
V případě negativní reakce rodičů na sdělení skutečnosti a v případě, že rodiče
nezařídí pro žáka další péči opakovaně, uvědomí škola zákonné zástupce a zároveň
Městský úřad Klatovy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Oba partnery seznámí
s postupem školy.
V akutním případě, po průkazném zjištění zneužívání návykových látek ve škole
nebo v případě, že žák je prokazatelně ovlivněn drogou (i alkoholem) v době vyučování, škola
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1. uvědomí zákonné zástupce a zároveň kontaktuje zdravotnické zařízení
2. uvědomí příslušný odbor sociálních věcí a zdravotnictví
3. v případě dealerství nebo podezření na porušení § 217 trestního zákona (ohrožení
mravní výchovy dítěte nebo zanedbání povinné péče) oznámí věc policii .
Všichni si však přejeme, aby tyto kritické situace vznikaly co nejméně. Součástí naplnění Minimálního preventivního programu jsou besedy s odborníkem, který vhodnou
a věku žáků přiměřenou formou rozebere tematické okruhy spjaté s příslušnou cílovou
skupinou, rozebere postoje a názory žáků, vyslechne je i poradí. Letos jsme spolupracovali s metodičkou prevence Pedagogicko psychologické poradny v Klatovech Mgr.
Hanou Mádlovou, která se v měsíci lednu postupně setkala s třídními kolektivy od
4. do 9. ročníku. V besedách se zaměřila na tyto otázky:
4.r.
5.r.
6.r.

Spolupráce
Sebepojetí
Vztahy s ostatními

7.r.
8.r.
9.r.

Komunikace
Jak se efektivně učit
Partnerské vztahy

Pro každou třídu byl připraven dvouhodinový blok založený na komunikaci, týmové spolupráci, motivační hře či modelové situaci. Na programu si ceníme především
spolupráce s odborníkem, který přichází tzv. „z venku“. Žáci si tak uvědomí, že daný
čas i odborník je tu právě jen pro ně, formulují své názory, hledají řešení navozených
i životních situací. Většinou je vytvořena příznivá atmosféra, která nahrává k řešení
palčivých problémů vztahových, komunikačních i vrstevnických.
Ve spolupráci s policejní mluvčí nprap. Danou Ladmanovou byly připraveny v únoru Policejní pohádky pro žáky 2. ročníku, Kriminalita – facebook pro žáky 6. a 7. ročníku a pro 9. ročník Trestně právní odpovědnost.
Celkem preventivními programy prošlo 267 žáků.
Mgr. Lenka Hochmannová, metodička prevence

Desatero pro rodiče
Dítě,
které je motivováno, je schopno lásky,
které prožívá pocit bezpečí, se naučí důvěřovat,
které je obklopeno přátelstvím, se naučí laskavosti,
s nímž se hraje rovná hra, se naučí spravedlnosti,
které je chváleno, získá sebedůvěru,
které se setkává s tolerancí, se snáze naučí trpělivosti,
které je ponižováno, ztrácí sebedůvěru,
které je vystavováno posměchu, se začne stydět,
které je bito, se naučí prát, které je nadměrně kritizováno, se naučí odsuzovat

Zdroj: Nadace Naše dítě.
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Činnost stropčických hasičů
V roce 2017 proběhly v obci Stropčice pod záštitou místního hasičského sdružení tyto
již tradiční akce:
Stavění máje
Dětský den
Pořádání tradiční pouti
Zakončení prázdnin – s programem pro děti
Hasičská soutěž + taneční zábava (viz článek ve Švihováčku z 10/2017)
Mikulášská nadílka
Rozsvícení vánočního stromku
Dalšími z hasičských akcí jsou pravidelné brigády podporující provoz klubovny.
V loňském roce členové SDH strávili mnoho brigádnických hodin přípravou otopu
pro prostory hasičské klubovny, místnosti byly též čistě vybíleny a pravidelný úklid
a drobné opravy jsou samozřejmostí.
Samozřejmostí je také pravidelné svolávání členských schůzí, kde se vždy dohodne
vše potřebné ohledně příprav, brigád a vlastně celé činnosti spolku.
V rámci brigádnických hodin proběhlo také čištění požární nádrže, tak jako každý
rok.
Brigád se ochotně účastní členové v různém věkovém rozpětí, což je velmi potěšující.
Neopomenutelnou je také činnost has. družstva. V roce 2017 se obě naše družstva
(družstvo žen a družstvo mužů) úspěšně účastnila mnoha soutěží. Nejen že tím dělají
čest dobrému jménu Stropčic, ale také udržují v pořádku veškerou techniku.
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Ráda bych zde ještě zmínila Výroční valnou hromadu. Ta sice již spadá do činnosti
pro rok 2018, protože byla pořádána dne 13. 1. 2018, ale vzhledem k tomu, že na ni navazoval hasičský bál, stojí za zmínku již nyní. Bál byl ve Stropčicích pořádán po téměř
30 letech a myslím, že se povedl na výbornou. Účast byla hojná a zábava výborná, jak
jistě potvrdí každý ze zúčastněných. ?? Samozřejmě, že takové akci předcházelo mnoho
příprav a i v průběhu bálu jsme všichni měli plné ruce práce.
Baví nás to a já děkuji všem, kdo se podíleli na úspěšném zrealizování Hasičského
bálu ve Stropčicích.
Za SDH Stropčice Martina Míková

Muzikanti, pojďte hrát...
...a vy, hudebně naladění přátelé, přijďte poslouchat!
Letos již po pětačtyřicáté na festival Švihovské hudební léto, jehož hlavní program
se uskuteční na nádvoří švihovského hradu v sobotu 2. června 2018. Tento den bude
zároveň vrcholem oslav 55. výročí založení švihovského dechového orchestru.
Půjdeme-li zpět historií souboru, nesmíme opomenout jména kapelníků: Jaroslav
Hladík, Jiří Pěchouček, Jarmila Zelená, Václav Pilař a Josef Babka. To jsou ti, kteří věnovali a věnují svůj čas mladé generaci s cílem přivést ji k radosti ze společného muzicírování.
U zrodu dechového orchestru stáli v roce 1963 penzionovaný dnešický řídící učitel Jaroslav Hladík a tehdejší ředitel základní školy ve Švihově Josef Polívka. Jaroslav
Hladík přivedl do Švihova své bývalé žáky a přidal k nim skupinu dvanácti adeptů ze
švihovské školy. Výčet jmen nám prozradí, že se později v hudebním světě vůbec neztratili: Karel Bauer, Václav Jedlička, Josef Kochman, Vladimír Kochman, Josef Kovářík,
Josef Levý, Karel Pospíšil, Otakar Pytelka, Václav Pytelka, Vladimír Steiner, Jaroslav
Urbánek a Antonín Vrba.
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Dne 1. září 1964 zahájil místní orchestr školní rok vystoupením před budovou školy
na uvítanou žáků i jejich rodičů. Tato tradice je dodržována dodnes. V prvních letech
začínal orchestr vystoupeními v blízkém okolí, ale postupně se propracoval i do zahraničí. Představil se v německých městech Königsee a Rudolstadt. Později navázal
kontakty s mládežnickým orchestrem z Gery, které přetrvaly až do roku 1989.
Po Jaroslavu Hladíkovi převzal taktovku i veškerou výuku pan učitel Jiří Pěchouček,
vyučující českého jazyka a hudební výchovy v Základní škole ve Švihově. Poněvadž
předávání zkušeností, organizačních záležitostí i výuky probíhalo takřka za pochodu,
musel si mnohé věci k výuce na hudební nástroje nastudovat budoucí kapelník sám.
Všechna tato úskalí překonal včetně generační výměny v kapele. Prubířským kamenem bylo i pro něj a mladé hudebníky vystoupení 1. září roku 1966. Pokračovalo pilné
zkoušení, další větší či menší vystoupení. V závěru školního roku 2. června 1968 si
mohl dechový orchestr s novým kapelníkem troufnout na zatím nepoznanou skvělou hudební událost - 1. autorský koncert za účasti hudebních skladatelů Ády Doška
a Josefa Poncara. Na něj navázal po necelém roce 20. dubna 1969 2. autorský koncert
s účastí hudebních skladatelů Jana Bureše a Ády Doška. V roce 1969 byla navázána spolupráce s orchestrem rakouského města Vasoldsberg, kam se podívala další generace
ještě v roce 1987.
K 10. výročí existence dechového orchestru byl uspořádán 29. dubna 1973 v kulturním domě v Borovech 3. autorský koncert za hvězdné účasti význačných jmen české dechovky. Taktovky se tehdy chopili Jan Bureš, Áda Doško, Josef Poncar a Karel
Vacek. O této události natočila krátký pořad Československá televize. Tím ale oslavy
10. výročí založení souboru neskončily. 17. června 1973 se na nádvoří švihovského
hradu odehrál koncert 1. ročníku Švihovského hudebního léta, festivalu mládežnických dechových hudeb. Mimo domácího souboru přijaly pozvání k účinkování dechový soubor Lidové školy umění v Horažďovicích a pěvecký sbor ZDŠ Přeštice. Hosty
festivalu byli skladatelé Jan Bureš a Jaroslav Škabrada. Pokračováním festivalu byl
o týden později koncert Symfonického orchestru Lidové školy umění v Klatovech, který
hudebníci odehráli v prostorách švihovského hradu. V tomto modelu probíhal festival
až do roku 1983. Za významné pomoci švihovského rodáka prof. Antonína Špeldy se
ve Švihově představily symfonické orchestry Klatov, Mariánských Lázní a Karlových
Varů. Od 2. ročníku byl organizací pověřen pan učitel Ladislav Jirák, pozdější ředitel
ZŠ Švihov. Jako dnes, tak i v minulosti bylo uspořádání takové kulturní události náročnou záležitostí po stránce organizační i ekonomické. Velkou podporu nově vznikající tradici představovala pomoc předsedy zemědělského družstva pana Karla Mračka
i ostatních místních podniků, od šestého ročníku se stalo spolupořadatelem Město Švihov, které se podílí významnou měrou na úspěšném průběhu festivalu.
Léta běžela, přibývala vystoupení, zájezdy, festivaly i soutěže přinášející úspěchy
jednotlivcům, ocenění celému souboru i kapelníkovi Jiřímu Pěchoučkovi. Přišly i časy,
kdy jsme se o životaschopnost orchestru obávali. V roce 1984 pan učitel Pěchouček
onemocněl a již nebylo v jeho silách, aby se kapele plně věnoval. Usilovně se hledal
nástupce nebo osobnosti, které pomohou méně příznivé období překlenout. Tehdy pomohli hudebníci posádkové hudby z Klatov Pavel Ausberger, Miloslav Bulín, Alexandr
Kudry, Karel Rambousek a Václav Pilař. Dění nebylo lhostejné ani stávajícím muzikantům, především paní učitelce Jarmile Zelené, která pomohla s vedením souboru do
doby, než jej mohl převzít pan učitel Václav Pilař. Za jeho vedení začala s orchestrem
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spolupracovat od roku 1986 pohybová skupina, u níž se ve vedení postupně vystřídaly
Hana Tůmová, Marie Hořká, Věra Slámová, Vladimíra Beštová, Lucie Plincelnerová,
Václava Valešová, Andrea Mikulášová, Lenka Hulcová a Štěpánka Jílková. V tomto
období navázala škola i město partnerství se školou ve Wiltingu a s obcí Traitsching,
z čehož vyplynuly i nové možnosti pro vzájemné přátelské účinkování našeho souboru
v bavorském příhraničí nebo tamních souborů na švihovském festivalu.
Nástupcem pana kapelníka V. Pilaře se stal v roce 2002 mladý absolvent plzeňské
konzervatoře Josef Babka, pod jehož vedením si naši muzikanti zahráli v Praze v průvodu Sokolského sletu, v Itálii, několikrát v německých městech Nabburgu, Chamu,
Thumu, ve švýcarské partnerské obci Boltigen, v Rožmitále pod Třemšínem. Na pozvání spolupracujících orchestrů koncertovali v Plzni, Přešticích, Kdyni, Temelíně.
Švihovská školní dechovka vychovala za 55 let svého trvání mnoho nadějných muzikantů, kteří v dospělosti rozdávali a nadále rozdávají radost na plesech a tanečních
zábavách nejen v regionu. Z první generace vzešla dnes již legendární Borovanka,
z dalších generací působili muzikanti ze švihoské dechovky v kapelách Ježovanka,
Mladá muzika, Štěpánka, Dragouni, ale i v oblíbených uskupeních Fram a Golf. Dnes
velmi oblíbená Skalanka vznikla z iniciativy mladých muzikantů, které ve švihovské
dechovce vychoval a v jejich snažení výrazně podpořil Václav Pilař. Mezi žáky naší
kapely jsou i profesionálové, kterým je hudba celoživotním povoláním: Josef Řezníček
– trumpetista Orchestru hlavního města Prahy FOK, František Kratochvíl – kapelník
dechového orchestru Zlatíčka ze Stříbra, ředitel ZUŠ Stříbro, Jarmila Zelená – učitelka ZUŠ Klatovy, Josef Tíkal – kapelník dechového orchestru, učitel ZUŠ Kdyně, Jan
Podroužek – kapelník dechového orchestru Ambito, učitel ZUŠ Sokolovská Plzeň, absolventi plzeňské konzervatoře Josef Vlček, Petra Kozáková – Belfínová, Pavlína Kováříková, Tomáš Polák.
Náš dechový orchestr patří mezi výjimečné délkou své existence, kdy 55 let úspěšně
vyvíjí vlastní činnost při základní škole. Těchto 55 let je obrazem úsilí, které pro rozvoj
orchestru vynaložili ředitelé školy Josef Polívka, Mgr. Ladislav Jirák i stávající ředitelka
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Mgr. Jaroslava Suchá, ale i za dlouhá léta řada spolupracujících učitelů, provozních
zaměstnanců školy, rodičů a přátel školy, spolupořadatelů za město Švihov i správu
švihovského hradu.
Přejme tedy tak jako v životě lidském k 45. narozeninám festivalu Švihovského hudebního léta a k 55. narozeninám orchestru jen to nejlepší: nadšené nadějné muzikanty,
mnoho úspěšných vystoupení, vnímavé posluchače a ty, kteří rádi přiloží ruku k dílu.
/ju/

Kulturní akce ve Švihově do června 2018
29. 3. - 24. 4.
1. 4. - 30. 6.
9. 4. 18:00
21. a 22. 4.
4. 5. 16:00
5. 5.
25. 5. od 20:00
27. 5. 13:00 + 15:00
30. 5. 18:00
2. 6.
9. a 10. 6.
13. a 14. 6.
21. - 24. 6.
30. 6.

Cesta na hrad Švihov na dětskou prohlídku
/ oficiální zahájení sezóny 2018
Výstava drátěných plastik L. Lokajíčka – hrad Švihov
Bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie
Den památek - prohlídky Půtovy ložnice
Vystoupení taneční skupiny SMAILE – KD Švihov
Závod horských kol – hrad Švihov
Noc kostelů v hradní kapli
Promítání šumavské pohádky O kouzelném jablku
na hradě Švihov
Bohoslužba v hradní kapli Nanebevzetí Panny Marie
Švihovské hudební léto na nádvoří hradu
Hoftag Jana Lucemburského – hrad Švihov
Bajaja a Karel IV. – hrad Švihov
Noc na Karlštejně – hrad Švihov
Černínské kratochvíle aneb malé taneční okénko
s renesančními mistry při prohlídkách hradu Švihova
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Rozpis fotbalových zápasů jaro 2018
Muži IV.třída
Sobota 7. 4. 2018 16:30
Sobota 14. 4. 2018 16:30
Sobota 21. 4. 2018
Sobota 28. 4. 2018 17:00
Neděle 6. 5. 2018 17:00
Neděle 13. 5. 2018 16:00
Sobota 19. 5. 2018 17:00
Sobota 26. 5. 2018 17:00
Sobota 2. 6. 2018 17:00
Neděle 10. 6. 2018 17:00
Sobota 16. 6. 2018 17:00
Dorost – krajská soutěž
Sobota 24. 3. 2018 10:00
Neděle 1. 4. 2018 10:00
Neděle 8. 4. 2018 10:00
Neděle 15. 4. 2018 10:15
Neděle 22. 4. 2018 10:00
Sobota 28. 4. 2018 10:00
Neděle 6. 5. 2018 10:00
Neděle 13. 5. 2018 10:15
Neděle 20. 5. 2018 10:00
Sobota 26. 5. 2018 10:00
Neděle 3. 6. 2018 10:00
Žáci - krajská soutěž
Sobota 17. 3. 2018 10:00
Sobota 24. 3. 2018 12:00
Sobota 31. 3. 2018 10:00
Neděle 8. 4. 2018 15:30
Pátek 13. 4. 2018 17:00
Sobota 21. 4. 2018 10:00
Sobota 28. 4. 2018 10:00
Neděle 6. 5. 2018 14:15
Sobota 12. 5. 2018 10:00
Sobota 19. 5. 2018 10:00
Neděle 27. 5. 2018 10:00
Sobota 2. 6. 2018 10:00
Sobota 9. 6. 2018 14:30
Sobota 16. 6. 2018 10:00

S. Křenice - FC Švihov
FC Švihov - S. Dlažov
volno
FC Švihov - TJ Měcholupy B
SK Bolešiny B - FC Švihov
S. Neznašovy - FC Švihov
FC Švihov - S. Vrhaveč B
TJ Spůle 1994 - FC Švihov
FC Švihov - SK Ježovy
Dukla Janovice B - FC Švihov
FC Švihov - TJ Bezděkov
TJ Sokol Hradešice - FC Švihov
FC Švihov - TJ Sokol Kasejovice
TJ Sokol Mrákov - FC Švihov
FK Žákava - FC Švihov
FC Švihov - TJ Holýšov
FK Staňkov - FC Švihov
FC Švihov - TJ Dobřany
TJ Sokol Blovice - FC Švihov
FC Švihov - TJ ZD Meclov
TJ Keramika Chlumčany - FC Švihov
FC Švihov - FK Horažďovice
FC Švihov - FK Staňkov
hřiště - Měčín
TJ Tatran Chodov - FC Švihov hřiště - Třebnice
FC Švihov - TJ Baník Stříbro
hřiště - Měčín
FC Švihov - TJ Sokol Mákov
hřiště - Měčín
TJ Tlučná - FC Švihov
FC Švihov - TJ Dioss Nýřany
hřiště - Měčín
TJ Sokol Hradešice - FC Švihov
FK Staňkov - FC Švihov
FC Švihov - TJ Tatran Chodov
hřiště - Měčín
TJ Baník Stříbro - FC Švihov
Stříbro - UMT
TJ Sokol Mrákov - FC Švihov
FC Švihov - TJ Tlučná
hřiště - Měčín
TJ Dioss Nýřany - FC Švihov
FC Švihov - TJ Sokol Hradešice hřiště - Měčín

Turnaje starších přípravek
15.4.
NE 10:00 SK Bolešiny
22.4.

NE

10:00

FK Dukla Janovice

Sokol Měčín
Sokol Plánice

FC Švihov
SK Kovo Strážov

28.4. SO 10:00 FC Švihov Sokol Mochtín Svatobor Hrádek Sokol Pačejov
6.5. NE 10:00 SK Klatovy 1898 Sokol Plánice Tatran Dlouhá Ves FC Švihov
13.5. NE 10:00 Sokol Měčín FK Dukla Janovice FC Švihov SK Bolešiny
20.5 NE 10:00 FK Dukla Janovice FC Švihov Svatobor Hrádek SK Kovo Strážov
26.5. SO 10:00 FC Švihov
Start Luby B SK Bolešiny
2.6. SO 10:00 FK OkulaNýrsko FC Švihov
SvatoborHrádek SK Kovo Strážov
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Sokol Plánice
FC Švihov

Pozvánka na 45. ročník
Švihovského hudebního léta
Unie rodičů ČR – sdružení při Základní škole ve Švihově, Základní škola a Mateřská škola Švihov, Správa hradu Švihov a Město Švihov pořádá v pátek 1. 6. 2018
a v sobotu 2. 6. 2018 přehlídku mládežnických dechových orchestrů a pohybových
skupin.

Pátek 1. června 2018
Koncert v kulturním domě ve Švihově:
18.00 – Žesťová kutálka, ZUŠ Třemošná
19.00 – Dechový orchestr ZŠ Švihov
Pohybová skupina a mažoretky Smile

Sobota 2. června 2018

Koncerty dechových hudeb na nádvoří hradu Švihova:
9.00 – Dechový orchestr ZUŠ Přeštice
9.30 – Dechový orchestr Pištíci ZUŠ Kdyně
10.00 – Dechový orchestr Ambito ZUŠ Sokolovská Plzeň
13.00 – Průvod orchestrů a mažoretek městem
14.00 – Dechový orchestr ZUŠ J. J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem
Mažoretky tanečního oboru ZUŠ, třída p. uč. Zaciosové
14.30 – Dechový orchestr ZUŠ Plasy
15.00 – Dechový orchestr ZUŠ J. Kličky, Klatovy
15.30 – Dechový orchestr ZŠ Švihov, mažoretky Smile
Doprovodné akce:
10.00 – 13.00 Školní budova otevřena pro veřejnost
Uvádí: František Pelíšek
Těšíme se na Vaši návštěvu Švihova.

Vstupné: dospělí 50,-Kč, děti 10,- Kč
Za pořadatele:
Mgr. Jaroslava Suchá,
ředitelka ZŠ a MŠ Švihov

Dechový orchestr 2014,
autorka forografie
Hana Hanigerová
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Co nás čeká na hradě Švihov
v sezóně 2018?
VELKÉ:
Hrad Švihov po zimním odpočinku opět otevře své brány návštěvníkům na Zelený
čtvrtek. Čeká ho velmi náročná sezóna, která vyvrcholí možností navštívit zcela autentickou rezidenci pana Půty Švihovského a zpřístupněním několika nových prostor
– některých z nich jen výjimečně, některých však už natrvalo. Slíbit lze už dopředu to
nejdůležitější: hrad se stále vyvíjí k lepšímu a návštěvníci se ani v letošním roce jistě
nebudou na hradě nudit.

MALÉ:
Na stránkách švihovského hradu už dva týdny pozvolna přibývají akce, které v letošním roce proběhnou. Hrad otevírá prvním letošním návštěvníkům své brány už na
Zelený čtvrtek 29. 3. 2018. Po celé Velikonoce pak mohou návštěvníci na hradě absolvovat nejen klasické prohlídky, ale i prohlídky speciální pro děti od 4 do 10 let a jejich
rodiče. Dětské prohlídky k Velikonocům na hradě Švihově patří, ale letos čeká na malé
návštěvníky další novinka: poprvé budou dětské prohlídky prováděny průvodci v rolích hradních pánů v historických kostýmech. Prohlídky pro děti jsou na Švihově dlouhodobě prioritou a na to poukazuje i rozšířená nabídka prohlídek pro školní skupiny
a takzvaných prohlídek didaktických. Ty kladou na žáky větší nároky, ale mohou jim
přinést o to větší zážitek.
A než se děti nadějí, je tady konečně léto a doba prázdnin a dovolených. Po celou
jejich dobu bude na návštěvníky na hradě dohlížet hradní pán Půta, s nímž je spojena
většina akcí. Většina lidí pana Půtu vůbec nezná, nebo o něm zná pouze pověst, že si
ho za jeho kruté skutky odnesl čert. My bychom rádi letos osobnost pana Půty Švihovského z Rýzmberka rehabilitovali a seznámili s ním širokou veřejnost. Byl to totiž jeden
z nejschopnějších politiků a diplomatů své doby, muž velice vzdělaný, bohatý podporovatel umění a stavitel takových skvostů, jako jsou hrady Švihov a Rabí. Na Švihově
se uskuteční velká výstava věnovaná jeho osobnosti, několikrát za sezónu proběhnou
komentované speciální prohlídky jeho ložnice (kam se podívali návštěvníci naposledy
před dvanácti lety), v hradní kapli bude sloužena zádušní mše za jeho duši na výročí
jeho nenadálé smrti. Vše vyvrcholí 21. a 22. července, kdy náš hrad „ožije“ středověkými postavami a návštěvníci budou moct být celý víkend přímo v centru dění.
Na podzim na Den věží a rozhleden (28. 9.) bychom rádi otevřeli zbrusu novou expozici v hradní věži a oslavili tak měsíc věží a rozhleden, který končí 28. 10., kdy budeme slavnostně letošní nabytou sezónu ukončovat. Na návštěvníky toho v sezóně
2018 čeká samozřejmě mnohem víc, ale některá překvapení zůstávají neodtajněna na
později… Sledujte naše hradní webové stránky (zvláště pak neustále aktualizovanou
sekci „Akce“) a vždy se o nich dozvíte včas.
/mm/
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Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni připomeneme
cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava Sto
let republiky očima pěti plzeňských generací, Historický víkend ve stylu první republiky, 100. výročí narození slavných Plzeňanů - herce Miroslava Horníčka a fotografa
Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta pod širým nebem. Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními oslavami s tradičním vzpomínkovým aktem
u Památníku T. G. Masaryka, lampionovým Průvodem světel centrem města nebo slavnostním setkáním na náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem hymny
a ohňostrojem v národních barvách. Mimořádně bude při této příležitosti vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“ se stala hlavním mottem projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu

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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