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. 50 ze dne 7. 8. 2018

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 450/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města revokuje usnesení zastupitelstva č. 425/
Z47/18 ze dne 17.04.2018, kterým rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 614/28 – druh
pozemku orná půda, o výměře 900 m2 k. ú. Švihov u Klatov p. …………………….,
…… za kupní cenu 800,- Kč/m2 plus 21% DPH za podmínek uvedených v záměru
prodeje schváleném ZM dne 12. 12. 2017 usnesením č. 389/Z43/17.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 451/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc.č. 613/4 o výměře 710 m2 označeného jako P5 a pozemku parc.
č. 614/28 o výměře 893 m2 označeného jako P7 vše k.ú. Švihov u Klatov za kupní
cenu 800,00 Kč/m2 + platná sazba DPH za podmínek, které tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu s tím, že přednostně budou pozemky prodány těm zájemcům, kteří
v současné době o prodej již požádali.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 452/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc. č. 76/1
– druh pozemku orná půda, o výměře 711 m2 k. ú. Švihov u Klatov manželům
……………………………………. za kupní cenu 800,- Kč/m2 plus 21% DPH za podmínek uvedených v záměru prodeje schváleném ZM dne 17. 04. 2018 usnesením
č. 429/Z47/18.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 453/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc.
č. 614/19 – druh pozemku orná půda, o výměře 803 m2 k. ú. Švihov u Klatov
manželům …………………………………………………….. za kupní cenu 800,- Kč/m2
plus 21% DPH za podmínek uvedených v záměru prodeje schváleném ZM dne 17.
04. 2018 usnesením č. 429/Z47/18.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 454/Z50/18 bylo schváleno.
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku parc. č. 614/32 o výměře 725 m2, parc.č. 613/5 o výměře 591 m2 a parc.
č. 76/2 o výměře 793 m2 vše v k. ú. Švihov u Klatov v lokalitě „Záhumenice“ za
minimální kupní cenu 800,00 Kč/m2 + platná sazba DPH dle podmínek, které tvoří
přílohu č. 4 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 455/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo odkup pozemku parc.č. 67/3
– druh pozemku zahrada, o výměře 183 m2 nově vzniklého oddělením na základě geometrického plánu č. 725-125/2018 zpracovaného Geodézií Bohemia s.r.o.
a pozemku parc.č. 1718 – druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, o výměře
36 m2 vše k.ú. Švihov u Klatov od Římskokatolické farnosti Švihov, se sídlem
Švihov, Komenského 92, za kupní cenu 100,- Kč/m2. Náklady spojené s převodem
a uzavřením smlouvy uhradí město jako kupující.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1, zdrželi se 0.
Usnesení č. 456/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o zřízení služebnosti č. 494-2018-SML s Povodím Vltavy, státním podnikem, Praha 5, Holečkova 3178/8 v souvislosti s akcí „Most ev.č. MK-01 přes Točnický potok“ a to po
dobu životnosti objektu za jednorázovou úplatu 10.000,00 Kč + platná sazba DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 457/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace
z programu podpory akcí spolků na r. 2018:
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kamýk, se sídlem Švihov, Kamýk 31 ve
výši 2.000,- Kč na noční turnaj v nohejbale konaný dne 04. 08. 2018,
•
TJ Sokol Švihov, se sídlem Švihov, Havlíčkova 47 ve výši 2.000,- Kč na pouťovou zábavu konanou dne 01. 09. 2018,
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, se sídlem Švihov, Lhovice 58
ve výši 2.000,- Kč na akci Pohádkový les konanou 30.06.2018,
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Švihov, Třebýcinka 9 ve výši 2.000,- Kč na oslavu dne dětí konanou dne 24. 06. 2018,
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem Švihov, Třebýcinka 9 ve výši 2.000,- Kč na hasičskou soutěž o pohár starosty konanou
23. 06. 2018.
z programu podpory sportu na r. 2018:
•
FC Švihov, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 15.000,- Kč.
z programu podpory mládežnických složek spolků na r. 2018:
•
FC Švihov, se sídlem Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38 ve výši 26.000,- Kč,
•
Junák – český skaut, z.s., středisko Královák Klatovy, odd. Poštolky Švihov,
se sídlem Klatovy V, Hálkova 134 ve výši 18.800,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 458/Z50/18 bylo schváleno.
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schválilo prodej hasičské stříkačky PPS
12 vč. příslušenství SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Třebýcinka, se sídlem
Švihov, Třebýcinka 9 za cenu 5.000,- Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 459/Z50/18 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo prominutí nájmu z festivalového stanu na koncert
skupiny The Tap Tap konaný dne 04. 08. 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 460/Z50/18 bylo schváleno.

Zasedání č. 51 ze dne 28. 8. 2018

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 461/Z51/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc.
č. 613/4 – druh pozemku orná půda, o výměře 710 m2 k.ú. Švihov u Klatov
p. ……………………………. za kupní cenu 800,- Kč/m2 plus 21% DPH za podmínek
uvedených v záměru prodeje schváleném ZM dne 08. 08. 2018 usnesením č. 452/
Z50/18.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 462/Z51/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo o prodeji pozemku parc.
č. 614/28 – druh pozemku orná půda, o výměře 893 m2 k.ú. Švihov u Klatov
p. …………………………………. za kupní cenu 800,- Kč/m2 plus 21 % DPH za podmínek uvedených v záměru prodeje schváleném ZM dne 08. 08. 2018 usnesením
č. 452/Z50/18.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 463/Z51/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města rozhodlo v souladu s ustanovením § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, o poskytnutí účelové investiční dotace městu Klatovy k financování
stavby vodovodního přivaděče v rámci akce „Vodovod – Dehtín“ ve výši jedné
poloviny nákladů stavby vodovodního přivaděče uvedených ve smlouvách o dílo
nepokrytých dotací z OPŽP a současně schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 464/Z51/18 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace na akci „Vodovodní přivaděč Dehtín – Švihov“ v rámci Operačního programu životní prostředí
2014 – 2020.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 465/Z51/18 bylo schváleno.
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s budoucím zřízením věcného
břemene chůze a jízdy na části pozemku parc.č. 811/5 k.ú. Lhovice ve prospěch
vlastníka pozemku p.č. 811/1 k.ú. Lhovice za účelem vybudování vjezdu v rozsahu geometrického plánu na vyznačení věcného břemene. Náklady na zpracování
geometrického plánu uhradí budoucí oprávněný.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 466/Z51/18 bylo schváleno.

Vznik Československého státu
Před sto lety dne 28. 10. 2018 byl vyhlášen Československý stát. Historické souvislosti vzniku samostatného státu na troskách rakousko – uherské monarchie jsou v těchto
měsících podrobně rozebírány v televizních pořadech a dokumentárních filmech. Jak
se tato památná událost zapsala do dění v našem městě a okolí? Tomu byly v září věnovány dvě velice zajímavé přednášky Jana Jiráka, které se uskutečnily, bohužel, za účasti
nevelkého počtu švihovských posluchačů.
Ve farní kronice zaznamenal farář František Zeman dění ve Švihově následujícími
řádky:
… Rakousko-uherský zahraniční ministr Andrassy dne 28. října 1918 oznámil Wilsonovi
(prezidentovi USA), že přijímá všechny jeho podmínky uznání práva Čechoslováků i Jihoslovanů a žádá za okamžité příměří a jednání o mír. V důsledku toho vstoupil ihned v život Česko-slovenský stát, jehož správu převzel Národní výbor: Antonín Švehla, Dr. Alois Rašín, Jiří Stříbrný,
Dr. František Soukup, Dr. Vavro Šrobár.
Událost tato radostná byla všude s jásotem vítána. Ve Švihově stalo se tak hlavně na popud
studujících hned následující den v úterý 29. října. V 7 hodin večer vyšel z městské radnice
průvod s hudbou, za ní Václavský spolek s praporem, Sokol, studenti s lampiony, dívky v národních krojích, sbor dobrovolných hasičů, členové obecního zastupitelstva a za nimi četný zástup
lidu z města i blízkých vesnic. Průvod šel až na konec poříčské ulice a odtud zpět k radnici, kde
z balkónu promluvil JUR Josef Rys, advokátní koncipient. Potom odebral se průvod na nádraží,
kde z tribuny zvláště k tomu zřízené mluvil přednosta stanice Josef Suchomel, jenž přednesl
delší báseň „Česká legie“.
Den 8. listopadu vyhlášen jako národní svátek. V předvečer hořely na okolních výšinách ohně,
zvláště na Tuhošti. O svátku ve 3 hodiny odpoledne vyšel od školní budovy velký slavnostní
průvod s hudbou za účasti školní mládeže, všech spolků na osadě a četného obecenstva k městské
radnici, kdež o významu dne z balkonu promluvili učitelé Kahuda a Brejcha.
V neděli 10. listopadu konány byly ve farním kostele děkovné služby boží za ukončení války,
za ochranu osvobozené vlasti. V řeči začaté slovy:“Zvěstuji vám radost velikou…“ poukázal
duchovní správce na touhu někdejšího lidstva po vykupiteli, knížeti pokoje a na touhu nynějšího lidstva po míru. Probral krátce útrapy válečné na bojištích i doma a vybídnul posluchače
k povinným vroucím díkům svrchovanému Bohu za ukončení hrůz válečných a dosažený mír,
který naší vlasti po třísetletém utrpení a pronásledování přinesl svobodu a samostatnost. Po řeči
přečetl jména všech vojínů ve válce padlých s daty úmrtí a vyzval přítomné ke zbožné modlitbě
za spásu jejich duší. Při slavných službách božích zazpívána byla píseň „Svatý Václave“ a po
„Te Deum“ a udělení požehnání zapěl chrámový sbor „Kde domov můj“.
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V archu našeho města, který je uložen v Okresním státním archivu v Klatovech, se podařilo nalézt dobový telegram datovaný 28. října 1918, kterým se „Purkmistrovskému
úřadu ve Švihově“ oznamuje vznik Československého státu formou zákona vydaného
Národním výborem. Celý zákon měl 23 řádku a vešel se na dvě strany A5 standardního
formuláře pro telegramy včetně dodatku : „Poštovní úřady držte službu do půlnoci“
V sobotu 20. října si ve Švihově připomeneme toto významné výročí pietním aktem
u pomníku padlých, průvodem ke škole a zasazením lípy svobody. Zvu širokou veřejnost na tuto akci, kterou vzdáme čest našim předkům, díky kterým se máme lépe než
oni před sto lety…
Václav Petrus, starosta

Pokračující opravy interiéru kostela sv. Václava
V letošním roce pokračovala Římskokatolická farnost Švihov ve zvelebování farního
kostela sv. Václava. Byly dokončeny opravy a výmalba vnitřních omítek. Během realizace prací se objevily komplikace, které přinesly další práce, se kterými se původně nepočítalo. Z důvodu zvýšené vlhkosti musely být provedeny nové podlahy v prostoru
oltáře Božího hrobu a vstupu na kůr. Stavební práce prováděné firmou Renostav Petráš
s.r.o. z Kolovče vyšly na 426 397,47 Kč.
Restaurování dveří v západním a jižním průčelí se ujal plzeňský restaurátor Vladimír Hrubý.
Dveře byly odvezeny do dílny,
kde byly zbaveny stávajících
nátěrů. Poškozené části zvláště
ve spodní části byly nahrazeny
novými prvky, byla provedena
oprava kování a následně zpětné
osazení dveří. Práce restaurátora
vyšla na 220 700 Kč.
Celkové náklady v roce 2018
činily 647 097,47 Kč. Na financování oprav se podílelo Město
Švihov částkou 200 000 Kč, Plzeňský kraj 200 000 Kč a zbývající částku 247 097,47 Kč se
podařilo shromáždit z vlastních
prostředků a darů Římskokatolické farnosti Švihov.
V případě příznivé finanční
situace budou práce na interiéru
kostela dokončeny restaurováním trojích dveří.
Vojtěch Benedikt Krejčí,
stavební technik
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Sportovní klub cyklistiky Velovis Švihov
V neděli 6. května 2018 se uskutečnil 24. ročník závodů horských kol okolo vodního
hradu Švihova. Opět poděkuji správě vodního hradu Švihov, městu Švihov a pořadatelům, bez nichž by se tento závod nemohl uskutečnit. Správa hradu nám poskytla připojení k elektrické síti, bez ní by nešla časomíra Hynka Musila, ozvučení akce a vzduch do
startovního oblouku. Ozvučení zapůjčilo město Švihov, stejně tak stan se zázemím pro
závodníky, dále se postaralo o vysekání zarostlých částí trati. Také děkuji partnerům
závodu, kteří nám dodali věcné ceny a ceny do tomboly po závodě pro všechny zúčastněné závodníky. Jízdní kola Velovis Švihov, Kellys a Force. Malou částkou přispělo
i sdružení ČUS sportuj s námi.
Každý rok máme největší problém se zajištění dobrovolníků – pořadatelů, tímto si
dovoluji požádat o případné parťáky pro příští rok. Závodní trať jsme dokončili v sobotu odpoledne a poté byla možnost si ji tréninkově projet. Letos jsme ji stavěli ve
čtyřech lidech. Technická místa kde může dojít k úrazu, jsou pod dohledem pořadatelů
a případná ošetření zajištěna záchrannou službou Klatovy. Poté trať vždy uklidíme
takže jedinou známkou závodu jsou pouze vyjeté koleje od pneumatik které během
několika dní pohltí tráva.
Letošní rok se závodu zúčastnilo i několik závodníků ze Švihova, výsledovka je na
odkazu k nahlédnutí zde: http://talentcup.cz/Vysledky/vysledky.php
Letos se závodu zúčastnilo asi 150 startujících závodníků, přesné číslo je tamtéž.
Zdravotní dozor se obešel s ošetřením několika odřenin. Letošní rok jsme prvně zkusili na poslední chvíli zařadit veřejný trénink spolu s burzou, kde si mohli případní
zájemci přeprodat jízdní kola a materiál potřebný k cyklistice. Byl to nápad na poslední
chvíli a příští rok se nám snad podaří uspořádat i malý závod večer za pomoci osvětlení předhradí. Občerstvení nám vždy zajišťovala Zdenka Petelíková a bylo to opět na
jedničku. Doufáme proto, že se vše vydaří i příští rok spolu s večerním hec závodem
o pár piv :-) ))
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Mohu nabídnu i sportovní vyžití pro mladé závodníky. Náš sportovní klub cyklistiky
Velovis Švihov objevil, vychoval a dal základní cyklistické návyky zatím bohužel jen
jednomu žákovi naší základní školy, který pokračuje ve studiu na sportovním gymnáziu v Plzni, Adamu Hofmeisterovi. Provozoval cyklistiku pod mým vedením spolu
s několika dalšími, kteří sportovní snažení dříve či později vzdali, pak ve spolupráci
s SK Petřín Plzeň, jehož se stal členem, a letošní rok působí jako junior v Academii
Romana Kreuzigera. Ten mimochodem včera vyjel na MS skvělé 6. místo! Začali jsme
jezdit na horských kolech, poté přešli na silnici a dráhu. Adam už má i několik medailí
z českých mistrovství republiky. Uvidíme jak se jeho kariéra bude ubírat dál.
Rád bych pozval zájemce o tento krásný sport, informace o trénincích dostanete
v prodejně jízdních kol Velovis ve Švihově, u pana Petra Hladíka. Cyklistika je vedle
krásy také náročná na čas a stojí to i nějakou tu korunu, je třeba s tím počítat Trénovat
lze ale občas i samostatně či ve dvojici a malých skupinkách, společný trénink probíhá
v sezoně na silnici či dráze v Plzni na Petříně. Každý víkend v sezoně, tedy jaro, léto,
v zimní přípravě pak jezdíme na tréninky do kryté haly v Praze Motole. Je třeba se
dopravit do Plzně a do Prahy jezdíme týmovým mikrobusem, totéž platí i v sezoně
s dopravou na závody. Na společných trénincích nás doprovází týmové auto, kde je
potřebné zázemí pro technické problémy či potřebné ošetření odřenin. Naštěstí se používá jen zřídka.
Za sportovní klub cyklistiky Velovis Švihov Petr Hladík

Bylo léto, horké léto…
I v letošním horkém létě jsme zorganizovali dvě akce. V červnu jsme uspořádali
poznávací zájezd na severní Plzeňsko. Nejdříve jsme se zastavili v Mariánské Týnici. Průvodkyně nám objasnila historii nově zrekonstruovaného objektu, který je muzeem a galerií severního Plzeňska. Samostatně jsme pak vyšli do prvního patra, kde
jsou připomínána různá řemesla a svátky. V té době se tam konala také výstava malíře
a ilustrátora Bohumila Konečného zvaného Bimba. Život tohoto umělce je spojen se západočeským regionem. Letos si připomínáme sté výročí jeho narození. Další cíl našeho
zájezdu byl v Manětíně. Nejdřív jsme poobědvali v zámecké restauraci, kde jsme měli
rezervovaná místa. Pak nás průvodkyně provedla barokním zámkem. Na závěr jsme se
prošli krásnou francouzskou zahradou a přilehlým anglickým parkem.
V červenci jsme zajeli do Dlouhé Vsi u Sušice, kde se konal další ročník dechovkového hudebního festivalu. Díky výborné organizaci ze strany místních hasičů jsme i přes
letošní vedro prožili hezký den. K dobré náladě vyhrávaly čtyři dechovky. V Oplově
kapele hraje i jeden mladík ze Švihova, což nás potěšilo. Zpočátku jsme si mysleli, že
zájezd na tuto akci budeme muset zrušit pro malý zájem. Ale jak se blížil festival, zájemců přibývalo a museli jsme kvůli kapacitě autobusu 7 zájemců odmítnout. Někteří
se tam vydali vlastním autem. Akce organizujeme především pro členy SZP – Klub
Švihov, ale nabídli jsme i jiným zájemcům. Někteří této nabídky využili. Na podzim
uspořádáme několik přednášek, které budou i pro širší veřejnost.
Květa Tykalová
předsedkyně Klubu Švihov
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Zlato, stříbro, bronz 2017/2018
– navážeme na skvělé výsledky?
V průběhu školního roku 2017/2018 se účastnili naši žáci soutěží vědomostních,
výtvarných i sportovních. Poněvadž byly některé sportovní soutěže rozehrané ještě
v posledním červnovém týdnu, představujeme úspěchy loňského roku až teď. Jak jsme
byli úspěšní?
I v tomto roce měly převahu matematické a fyzikální soutěže. První byla listopadová soutěž MAMUT, v níž se sešlo 22 tříčlenných družstev. Švihovská škola poslala
do boje 5 družstev Švihováci 1. – 5. Švihováci 1 byli i jedničkou v turnaji a přivezli
zlato, do první desítky ještě pronikli Švihováci 2 na 6. místo a Švihováci 3 na 9. – 10.
místo. Soutěž hodnocená v rámci ČR byl MatX neboli Matematický expres. Zde švihovskou školu reprezentovaly 3 čtyřčlenné týmy za 7. ročník, 4 týmy za 8. ročník a 1 tým
z 9. ročníku. Ve velké konkurenci opět pod názvem Švihováci 1 dosáhli naši žáci
7. ročníku na 3. místo, zástupci 8. ročníku Švihováci 4 obsadili také vynikající 3. místo.
Ve druhém pololetí se konala Pythagoriáda, která je velice silně obsazovanou okresní
soutěží v jednotlivých kategoriích 5., 6., 7. a 8. ročníku. Do první desítky se dostali naši
žáci v kategorii 7. ročníku na 8.-9. místo a v kategorii 8. ročníku na 6. – 7. místo. Pro
žáky 5. – 9. ročníku se konala v rámci okresu matematická olympiáda. I zde naši žáci
dosáhli na pěkná umístění: 5. ročník 4. – 5., 6.-9.místo, 6. ročník 9. a 10. místo, 7. ročník 6.
a 9. – 10. místo, 8. ročník 4. – 5. místo. Poslední soutěží je Matematický klokan, kde jsou
žáci rozděleni do kategorií od 2. do 9. ročníku. Největšího úspěchu jsme v rámci okresu
dosáhli v kategorii Benjamin (6. ročník) 1. a 8.-11. místo a v kategorii Kadet (8. ročník)
2. místo. Fyzika má svoji olympiádu v 8.a 9. ročníku a soutěž Archimediádu v 7. ročníku. Také v těchto soutěžích slavili naši žáci úspěch, a to 2. místem v Archimediádě
a 2. a 8. místem v matematické olympiádě 8. ročníku. Všem zúčastněným děkujeme
za reprezentaci školy a vyučujícím matematiky a fyziky za přípravu žáků do soutěží.
Ve vědomostních soutěžích jsme se zúčastnili okresních kol v olympiádách logické,
v českém, anglickém a německém jazyce a v soutěži Mladý zdravotník.
V oblasti výtvarné výchovy jsme se zapojili do soutěže Zahrada Pošumaví, kde výtvarná práce naší žákyně obdržela 2. místo a další významné ocenění přišlo ze soutěže
Klatovský karafiát pořádané klatovským muzeem.
Výrazné úspěchy dovezli i naši sportovci, zejména v kolektivních sportech. Již na
podzim se postarali o senzaci naši malí basketbalisté, kteří prošli kvalifikací do NBA
Jr., kde zvítězili v oblastních kolech i ve finále tzv. západní konference a probojovali se
na celorepublikové finále do Pardubic, kde obsadili po těžkých bojích 4. místo. Svoji
okresní soutěž sehráli basketbalisté v podzimní i jarní části: 1. – 3. ročník v obou částech
na 2. místě, 4. – 5. ročník na 1. místě a pro příští školní rok si opět v kvalifikaci zajistili
účast v NBA Jr. Další vynikající výsledek dovezli žáci 5. ročníku z turnaje ve vybíjené. K účasti v celorepublikovém finále se museli probojovat přes zápasy okrskového,
okresního i krajského kola. Vždy postupovali z 1. místa. V kempu Pecka, kde se hrály
zápasy republikového finále, už všechny soupeře neporazili a nedostali se na nejvyšší
oceněná místa. Přes počáteční smutek určitě i samotní hráči časem docení svůj úspěch.
V průběhu roku sehráli své turnaje fotbalisté. V turnaji Mc Donaldś Cup získali žáci
4. – 5. ročníku stříbrné medaile. Třemi koly okresního turnaje museli projít naši nejstarší
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fotbalisté, kteří až ve finálovém zápase podlehli týmu z Horažďovic. Za své bojovné
výkony si po zásluze dovezli pohár a stříbrné medaile. Účastnili jsme se i atletických
závodů, kde výraznějšího úspěchu dosáhli žáci 1. stupně. Družstvo obsadilo 3. místo
a v jednotlivcích si žáci dovezli zlatou a stříbrnou medaili. Dvě 1. místa, dvě 2. místa
a tři 3. místa získali za své choreografie během roku členové taneční skupiny Smile na
tanečních soutěžích.
Snahou našich pedagogů je rozvíjet a podporovat talentované žáky co možná nejvyšší účastí ve všech nabízených soutěžích. Je samozřejmé, že vždy se nedosáhne k metám
nejvyšším, ale již samotná účast, změření sil a schopností se žáky jiných škol, poznání
jiného prostředí i podmínek je pro zúčastněné velkým přínosem.
V závěru školního roku tak patřil velký dík všem pedagogům za přípravu i organizaci soutěží a samozřejmě žákům za vzornou reprezentaci školy a kvalitní výkony. Výsledky roku 2017/2018 jsou závazkem a výzvou při vstupu do nového školního roku.
Ten jsme slavnostně zahájili 3. 9. 2018, tentokrát z důvodu nepřízně počasí pod střechou. Při zahájení nechyběla školní kapela, slavnostní projev paní ředitelky, pana starosty a vedoucí předškolní výchovy, jejichž vřelá slova směřovala ke všem 383 žákům
školy. Svůj velký den tak prožilo především 38 prvňáčků a s nimi třídní paní učitelky
Mgr. Karolína Kalounerová a Mgr. Hana Štěpánková. Nové kolegyně a kolegy jsme přivítali v pedagogickém sboru. Třídním učitelem V.A se stal od 3. 9. Mgr. Václav Kašpárek, dějepis nově vyučují Mgr. Pavla Toušová a Mgr. Michal Mašek, anglický jazyk
Mgr. Linda Sikytová. Ve škole pracují také nové asistentky pedagoga Jana Glaserová,
Zuzana Stryczková, Helena Voráčková a DiS. Alena Wachtlová.
S novým školním rokem je k dispozici žákům 18 kmenových tříd, počítačová učebna,
dílna, tělocvična, do provozu byla uvedena sportovní hala a nově přistavěná školní jídelna. Touto cestou zveme občany švihovské i z okolních obcí do nových prostorů školy v rámci slavnosti Pocta osmičkám, která se uskuteční 20. 10. 2018. Kromě slavnostní
vzpomínkové akce na náměstí Dr. E. Beneše a v areálu školy je možno zúčastnit se
pestrého programu, v němž budou zastoupeny místní spolky, svoji prezentaci připravují legionáři KVH Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“, průvod i vystoupení
ve sportovní hale doprovodí dechový orchestr a mažoretky.
Za ZŠ a MŠ Švihov a MěÚ Švihov zvou Mgr. Jaroslava Suchá a PaedDr. Václav Petrus.

SKAUTSKÝ ODDÍL POŠTOLKY ŠVIHOV
Oddíl Poštolky Švihov má v současné době 62 členů, z toho 50 dětí ve čtyřech družinách. Právě přijímáme nové členy do oddílu. Výchovná kategorie kluci 6-11let je plná,
nemáme již kapacity. Ale je možné přihlásit dívky bez omezení věku a kluky od 12let
do skautské družiny. Scházíme se jednou týdně v termínech uvedených níže v naší
klubovně ve Šťárovně u kruhového objezdu ve Švihově. Jednou za měsíc pak vyrážíme
na jednodenní nebo víkendový výlet.
Pokud byste měli zájem přihlásit své dítě do oddílu, prosím zavolejte na 725196550
nebo napište na jancizek2@gmail.com. Bližší informace najdete také na našem webu
www.kralovak.cz (sekce Poštolky Švihov) nebo na našem facebooku (Poštolky Švihov).
Nechte své dítě vyrůst ve skautu. Nechte ho objevovat nekonečné možnosti.
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TERMÍNY SCHŮZEK
Světlušky
Skautky
Vlčata
Skauti

(dívky 1. – 5. třída):
(dívky 6. – 9.třída):
(kluci 1. – 5.třída):
(kluci 6. – 9.třída:

PONDĚLÍ 15:00 – 16:30
STŘEDA 15:30 – 17:00
PÁTEK 16:00 – 17:30 (plná kapacita)
PÁTEK 14:30 – 16:00

SKAUTSKÝ TÁBOR 2018 – PÁN PRSTENŮ
Letní tábor v prvních 2 týdnech prázdnin je každoročním vyvrcholením našeho
skautského roku. Již po sedmé jsme jeli na naše milované tábořiště nedaleko Nepomuku a opět nás přivítala krásná louka, meandrující potok i přívětivý stín lesa. Jako z knih
Jaroslava Foglara.
Letošního tábora se zúčastnilo 30 dětí a 7 vedoucích a společně jsme prožili mnohá
dobrodružství v duchu Pána prstenů. Děti se rozdělily na 4 skupiny, Hobity, Hraničáře, Elfy a Trpaslíky. Každá
družina dostala jeden prsten
moci a ten museli odnést
až do hory osudu, tak jako
Frodo. Děti hrály spoustu
různých her, plnily zkoušky
hrdinů Středozemě, např.
střelbu z luku a vzduchovky (Legolas), síly (Boromir),
mlčení (Elenor) nebo komunikace. Vyráběly různé rudodělky, přespaly pod širákem,
překonaly strach na zkoušce
odvahy a mnoho dalšího.
Starší roveři (15 – 18let) vy- 13 -

razili na velký cyklovýlet, kdy během jediného dne ujeli 100km, nastoupali přes 2000
výškových metrů a přitom ještě splnili několik úkolů. Všechny družiny zvládly cestu
Středozemí až do hory osudu a během závěrečného slavnostního ohně své prsteny
moci spálily.
Letní tábor je vždy příležitostí pro děti strávit čas v přírodě, na čerstvém vzduchu,
být offline bez mobilu, hrát si, povídat, smát se, vymýšlet blbosti….. prostě být dětmi.
Navíc se při tom učí samostatnosti, zodpovědnosti za skupinu a výsledek, překonávat překážky a výzvy, se kterými se
během programu setkávají, zvládnout nepohodlí během tábora ve stanu
bez elektřiny. Za to je jim
odměnou nabitý program, kdy si vyzkouší
nové věci, zažijí to, co ve
městě prožít nemohou,
a zahrají si mnoho zábavných her.
/jč/
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Město Švihov, Základní škola a Mateřská škola Švihov
za spolupráce spolků a organizací ve Švihově
zvou v sobotu 20. 10. 2018 u příležitosti 100 let republiky na slavnost

POCTA OSMIČKÁM
Program:
13.00 – vzpomínka u pomníku obětí 1. a 2. světové války – nám. Dr. E. Beneše,
průvod městem k budově školy
14.00 – zasazení Stromu svobody – areál základní školy
14.30 – slavnostní otevření sportovní haly
15.00 – 17.30 – program ve sportovní hale:
vystoupení dechového orchestru ZŠ Švihov
a taneční skupiny SMILE,
sletová skladba pro rodiče a děti, ukázky sportů
Doprovodný program: 15.30 a 16.30 komentované
prohlídky školy, nové školní jídelny, kroniky školy,
výstava z činnosti spolků
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Srdečně Vás zveme na

5. školní ples Základní školy Švihov
Kdy: 2. 11. 2018 od 18 h do 22 h
Kde: v KD Švihov
Vstupné: žáci ZŠ Švihov zdarma, ostatní 100,- Kč
K tanci a poslechu bude hrát kapela Asfalt

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
**************************
ELEKTROODPAD + NEBEZPEČNÝ ODPAD JEDNORÁZOVĚ
NA ŠŤÁROVNĚ, čp. 93
- V PÁTEK 19. 10. 2018 OD 8.00 HOD – 18.00 HOD
- V SOBOTU 20.10. 2018 OD 8.00 – 12.00 HOD
JEDNORÁZOVĚ PO VESNICÍCH V SOBOTU 20. 10. 2018
8.00 – 8.30
8.45 – 9.00
9.15 – 9.30
9.45 – 10.00

Lhovice
Kokšín
Vosí
Kamýk – u KD

10.15 – 10.30 Třebýcinka
10.45 – 11.00 Kaliště
11.15 – 11.30 Stropčice
11.45 – 12.00 Jíno

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