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 zatečkována. Úplný zápis bez provedených úprav je k nahlédnutí na
Městském úřadě Švihov.

Zasedání č. 7 ze dne 23. 4. 2019

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 77/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Oprava účelové komunikace
Lhovice - Mezihoří“ firmě Eurovia Silba a.s., se sídlem Plzeň, Lobezská 1191/774,
326 00 za nabídkovou cenu 188.670,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 78/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy s obcí Ježovy, Ježovy 52, 340 12
Švihov, IČO 00573540, o spolupráci při zabezpečení požární ochrany.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 79/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině JSDHO Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 80/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo úplatný převod pozemku parc.č. 1719 k.ú. Švihov
u Klatov za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 81/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 614/19 k.ú.
Švihov u Klatov – druh pozemku orná půda, o výměře 803 m2 p………………., bytem …………, za kupní cenu 800,- Kč/m2 plus 21% DPH za podmínek uvedených
v záměru prodeje schváleném ZM dne 15. 01. 2019 usnesením č. 51/Z4/19.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 82/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí účelové finanční dotace ve výši 92.895,Kč Plzeňskému kraji, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 83/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo na základě individuální žádosti poskytnutí dotace
z rozpočtu města ve výši 30.000,- Kč spolku Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy, z.s., Hálkova 134 na účast 2 členů švihovského skautského oddílu
na 24. ročníku celosvětového setkání World Scout Jamboree´19, které se uskuteční ve dnech 22. 07. 2019 – 02. 08. 2019 v USA
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 84/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků
na r. 2019
•
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov, Školní 343, Švihov ve výši 2000,- Kč na
školní ples konaný dne 08. 11. 2019
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•
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov, Školní 343, Švihov ve výši 2000,- Kč na
Švihovské hudební léto konané dne 01. 06. 2019
•
Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub Švihov, Švihov, Kokšín 4 ve výši
2000,- Kč na přednášku spojenou s promítáním o Iránu konanou dne 11. 04. 2019
•
Svaz zdravotně postižených - Šumava - Klub Švihov, Švihov, Kokšín 4 ve výši
2000,- Kč na poznávací zájezd do Protivína a Blatné konaný dne 13. 06. 2019
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 85/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo prominutí nájmu festivalového stanu pro SH ČMS
– Sboru dobrovolných hasičů Třebýcinka v souvislosti s akcí „Setkání rodáků“
konanou 18. 05. 2019 v Třebýcince.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 86/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace městu Klatovy ve výši 5 061,00
Kč na spolufinancování terénního programu spolku ULICE pro osoby závislé na
nelegálních návykových látkách v r. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 87/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo záměr pronájmu veřejného prostranství a to části
pozemku p.č. 1583/1 k.ú. Švihov u Klatov o výměře 25 m2 na dobu určitou od
01. 06. 2019 do 30.09.2019 za nájem ve výši 30,- Kč /m2/měsíc za účelem provozování letní terasy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 88/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 43/Z3/19 ze dne
11.12.2018 o prodeji pozemku parc. č. 76/2 – druh pozemku zahrada, o výměře
793 m2 k. ú. Švihov u Klatov p…….., bytem …………za kupní cenu 800,- Kč/m2
plus 21 % DPH za podmínek uvedených v záměru prodeje schváleném ZM dne
07. 08. 2018 usnesením č. 455/Z50/18.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 89/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 76/2 – druh
pozemku zahrada, o výměře 793 m2, k.ú. Švihov u Klatov označeného jako P3 za
kupní cenu 800,00 Kč/m2 + platná sazba DPH za podmínek, které tvoří přílohu
č. 3 tohoto zápisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 90/Z7/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo odměnu členů výborů a komisí města Švihov a to ve
výši 100,- Kč/hod. dle skutečně vykázaných odpracovaných hodin.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 91/Z7/19 bylo schváleno.

Zasedání č. 8 ze dne 14. 5. 2019

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 92/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM jmenuje s účinností od 01. 08. 2019 Mgr. Jakuba Topinku ředitelem Základní školy a Mateřské školy Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 93/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku p.č. 76/2 k.ú. Švihov u Klatov – druh pozemku zahrada, o výměře 793 m2 p………, bytem ……. za
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kupní cenu 800,- Kč/m2 plus 21 % DPH za podmínek uvedených v záměru prodeje
schváleném ZM dne 23. 04. 2019 usnesením č. 90/Z7/19.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 94/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu části pozemku parc.
č. 67/3 k.ú. Švihov u Klatov o výměře 101 m2 za cenu 50,- Kč/m2/rok a části pozemku st.p. č. 50/2 k.ú. Švihov u Klatov o výměře 125 m2 za cenu 10,- Kč/m2/rok na
dobu neurčitou za účelem uložení materiálu s výpovědní lhůtou 1 měsíc.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 95/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků
na r. 2019
•
FC Švihov, Nám. Dr. E. Beneše 38, Švihov ve výši 2000,- Kč na taneční zábavu
Extraband revival konanou dne 11. 05. 2019
•
TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47, Švihov ve výši 2000,- Kč na zájezd na Čapí
hnízdo konaný dne 11. 05. 2019
•
TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47, Švihov ve výši 2000,- Kč na oslavu MDD konanou dne 26. 05. 2019
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 96/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje hasičské stříkačky
PPS 12 za cenu 2.000,- Kč vč. DPH v současné době užívané SH ČMS – Sborem
dobrovolných hasičů Stropčice.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 97/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. EP-12-0002795/1/VB s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8,
IČ 24729035 na dobu neurčitou za sjednanou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 98/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM rozhodlo o pronájmu veřejného prostranství p. …….., bytem
……. a to části pozemku p.č. 1583/1 k.ú. Švihov u Klatov o výměře 25 m2 na dobu
určitou od 01. 06. 2019 do 30. 09. 2019 za nájem ve výši 30,- Kč /m2/měsíc za účelem provozování letní terasy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 99/Z8/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením bytu č. 10 v Domově s pečovatelskou
službou, V Zahrádkách 411 p. ………, bytem ………. s účinností od 01. 07. 2019.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 100/Z8/19 bylo schváleno.

V létě bude ve škole rušno

Poslední roky propukají především o prázdninách ve škole, mateřské škole a jejich
areálu intenzivní stavební práce. Nebude tomu jinak ani v letošním roce. Již v dubnu
bylo do plochy fotbalového hřiště zabudováno automatické zavlažování trávníku. Práce provedla firma LUKO-trávníky s.r.o. Dýšina, celkové náklady ve výše 747.000,- Kč
byly školou hrazeny z investičního příspěvku města.
- 4 -

V červenci a srpnu proběhne druhá etapa rekonstrukce školní jídelny, která se zaměří
na samotnou kuchyni. Budou vyměněny veškeré instalace (voda, odpady, elektřina,
topení), dlažba, obklady, okna, dveře. Varna jídel bude odvětrávána novou výkonnou
vzduchotechnikou. V zadávacím řízení se o tuto akci ucházely dvě firmy, Výhodnější
nabídku podala firma SILBA-Elstav s.r.o. Plzeň za 4.560.694,- Kč + 21 %DPH. Na tuto
akci město získalo dotaci z PSOV Plzeňského kraje ve výši 1 mil. Kč.
Zároveň budou o prázdninách opraveny chodníky v areálu školy a mateřské školy.
Již dlouhá léta nevyhovující zvlněný asfaltový povrch chodníků z doby, kdy se škola před 70 lety stavěla, bude nahrazen zámkovou dlažbou. Chodníky předláždí firma
DYBS s.r.o. Plzeň, která podala nejvýhodnější nabídku za 1.429.617,- Kč + 21%DPH.
K velké změně dojde o prázdninách v samotné škole, kdy k 31. 7. 2019 skončí ve své
funkci ředitelka Základní školy a Mateřské školy Švihov Mgr. Jaroslava Suchá. Pod vedením paní ředitelky, které trvalo 11 let, bylo ve škole realizováno několik evropských
projektů a celá řada stavebních úprav, které přispěly k výraznému zlepšení prostředí
školy. Za její obětavou práci a dobrou spolupráci s městem jako zřizovatelem školy ji
mnohokrát děkuji.
V květnu proběhlo výběrové řízení na obsazení postu ředitele školy, ve kterém byl ze
tří uchazečů výběrovou komisí doporučen a následně zastupitelstvem schválen Mgr.
Jakub Topinka ze Švihova. Nezbývá než popřát novému panu řediteli, který se funkce
ujme 1. 8. 2019, hodně úspěchů ve vedení školského zařízení, které navštěvuje více jak
450 žáků a kde pracuje více jak 50 zaměstnanců.
Václav Petrus, starosta

INFORMACE z Městského úřadu Švihov
Poplatek za vyvážení komunálního odpadu – popelnice
Poplatek za „vyvážení popelnic“ zůstává pro rok 2019 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. 2019.
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Z činnosti SZP – Klub Švihov
Na výroční členské schůzi v březnu jsme zhodnotili uplynulý rok a schválili plán na
rok 2019. Plán na rok 2018 se nám podařilo splnit až na jeden bod – cestopisná přednáška. Nesehnali jsme lektora, ale letos se nám to podařilo. V dubnu jsme si vyslechli
povídání o zajímavé zemi – o Íránu. Byly to jiné informace, než slyšíme ve sdělovacích
prostředcích. Lektorka mluvila o vstřícném chování místních lidí k turistům, o jejich
způsobu života. Povídání bylo spojeno s promítáním. 15. května jsme se zapojili do
Českého dne Liga proti rakovině. Ve Švihově a Kokšíně jsme prodali 100 kytiček měsíčku lékařského. Ti, co si koupili kytičku, přispěli tak na výzkum a léčbu této dnes tak
časté nemoci. Den matek, který připadá na druhou květnovou neděli, jsme si připomněli 16. května. Posezení zpestřily svým vystoupením děti ze ZUŠ – oddělení Švihov
a jejich paní učitelky. Děti pak předaly přítomným ženám malý dárek a hezké přáníčko,
které vyrobili žáci ZŠ – oddělení školní družiny. Po malém občerstvení následovala volná zábava při reprodukované hudbě. Dárek jsme předali i těm ženám, které se nemohly ze zdravotních důvodů zúčastnit. V červnu nás čeká poznávací výlet do Protivína
a Blatné.
Květa Tykalová, předsedkyně Klubu

VELOVIS
V neděli 5. 5. 2019 se v 11 hodin odstartoval 25. ročník závodu horských kol okolo
vodního hradu ŠVIHOVA.
Letos opět jsme v seriálu dětských závodů www.talentcup.cz, které pořádá oddíl
cyklistiky Copr v Přešticích, jehož hlavou, srdcem i pohonem je Josef Hrádek z Přeštic,
dříve aktivní cyklista, bohužel v současné době, po úraze na kole, odkázán na invalidní
vozík. To mu však nebrání v plánování aktivit pro nás zdravé cyklisty a především
pro vytváření sportovních akcí pro mladé, protože mládež je naše budoucnost nejen
v cyklistice!
Náš závod byl celkově druhý v pořadí z deseti závodů pořádaných v okolí města
Přeštic.
Před 25 lety byla nouze o sportovní akce, závody ve velkém zanikaly a my jsme neměli kde závodit, stará doba skončila a tvořila se současnost, závody zanikaly, přišly
k nám nové trendy a jedním z nich bylo horské kolo. Mnoho cyklistů ze silnice se vrhlo
do sedla horských kol včetně mne, ale závodů bylo pramálo, a tak vznikl i náš závod.
Během let jsem se více zaměřil na dětské kategorie a sloučil před nedávnem aktivitu
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tímto směrem se seriálem talent cupu, který má za úkol najít nové talenty a budoucí
mistry republiky, Evropy, či světa. Můžeme se pochlubit například při prvním ročníku startem Zdeňka Štybara v kategorii dětí do 10 let, ve které tehdy zvítězil a nikdo
neměl potuchy, co všechno dokáže v dalším životě vyhrát. Takových dětí, jemu podobných, může být nepočítaně, jistě, úmrtnost v tomto sportu je veliká, stejně velká je totiž
v cyklistice dřina a ne každý dokáže tvrdě trénovat a bojovat s nástrahami tratě a života
celkově.
Ale vrátím se zpět k našemu závodu, který podpořili a pomohli zabezpečit službami,
technickými pomůckami město ŠVIHOV, správa vodního hradu Švihova, Film pro, firma Imont, PRESENT print & promotion s.r.o., značky Maxbike, Force, Kellys, Stevens
a prodejna jízdních kol Velovis ve ŠVIHOVĚ. Nemalou zásluhu na zabezpečení závodu mají hlavní pořadatelé Petr Šneberg, Karel Špatenka, František Vaněček a moje
maličkost, Petr Hladík, ředitel závodu. Pak nám pomáhali další pořadatelé, v kanceláři
či na trati závodu, při stavění a bourání stanu, při zabezpečení občerstvení Zdenka Petelíková s rodinou, zdravotní dozor, fotografové a kameraman Petr Sobotka a Fofr foto
z Klatov, rozhodčí a závodníci. Všem patří můj dík. Snažili jsme se také vytvořit divákům potřebné zázemí k fandění.
V sobotu odpoledne byla trať závodu připravena k trénování, ale počasí si postavilo
hlavu a rozpršelo se. Naštěstí až po postavení tratě, a tak závodní dráha osiřela a jen
několik opravdu tvrdých cyklistů se ji rozhodlo vyzkoušet. Sobotní program se nekonal a ráno za lepšího počasí začal areál ožívat. Do 11.hodiny byla možnost si okruh projíždět, v 11 odstartoval závod nejstarší kategorií mužů a méně početnou žen, juniorů
a kadetů. Následovali postupně mladší kategorie, aby závod uzavřelo klání nejmladších dětí na odrážedlech. Ty zdolaly už jen startovní rovinu plnou louží, ty starší měly
zkrácenou trať okolo hradu v délce 600 metrů a ta nejdelší trať měřila 2,3 km. Závodu
se účastnilo i několik Švihováků, Vladimír Fabián či Jiří Louda, Tadeáš Bubeník či bratři Spasovovi. Nemohu nezmínit ještě Vanessu Válkovou. Jedinou dívku ze Švihova.
Pokud by měl někdo z dětí zájem se cyklistice věnovat, může se přijít domluvit do
prodejny jízdních kol Velovis.
Vše je již uklizeno a závody připomíná jen posekaná tráva a vyjetá stopa v trávě.
Děkujeme ještě jednou za podporu a spolupráci a těšíme se na další rok. Zde se můžete podívat na fotky a video: https://cebrusak.rajce.idnes.cz/XCO_OKOLO_HRADU_SVIHOV_2._zavod_TALENT_CUP_2019/
https://www.youtube.com/watch?v=KXoY0ynonOQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0_QfKXfjkAsI5WEhHeZU8C5Hv2uMN18DjDm6ypSEsSLHAJMyfXy_O6MTU
http://www.fotofofr.com/galerie2/galerie.php?id=219&fbclid=IwAR0P_tDkK9_0M93d2j37rubknUfZ0hi00kJk3CsfFmlT39fO-9H9-c4SQ-E
/ph/
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Výsledky voleb do Evropského parlam

volební
strana č. volební strana/kandidáti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

hlasy

Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
Cesta odpovědné společnosti
Národní socialisté
ODS
Ano, vytrollíme europarlament
ČSSD
Romská demokratická strana
KSČM
Dělnická strana sociální spravedlnosti …
Sdružení pro republiku
ROZUMNÍ a Národní demokracie
Volte Pravý Blok
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Patrioti pro neutralitu
Jsi Pro?
Pro Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
Tvůj kandidát
Hlas
Svobodní, Liberland a Radostné Česko
Starostové s regionálními partnery a TOP 09
Česká pirátská strana
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura
Aliance národních sil
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
První republika
Demokratická strana zelených
Bezpečnost, odpovědnost, solidarita
Strana soukromníků ČR a Nezávislí ….
Evropa společně
Konzervativní alternativa
KDÚČSL
Alternativa pro Českou republiku 2017

CELKEM

Kamýk
hlasy

3

0,64

53
14
19

11,35
3,00
4,07

45

9,64

6
2

1,28
0,43

1
2
1

0,21
0,43
0,21

4

0,86

3
3

0,64
0,64

64
48
48

13,70
10,28
10,28

8

108
8

23,13
1,71

3
1

2
2

0,43
0,43

1
3

0,21
0,64

25
2

5,35
0,43

467
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celkem
%

4
1

1

1

19

mentu 24. - 25.05.2019

k

%

21,05
5,26

5,26

42,11
5,26
15,79
5,26

Kokšín
hlasy
%

Lhovice
hlasy
%

1

3,03

4
1
1

12,12
3,03
3,03

8

21,05

1

4

12,12

3

1

3,03

1

3,03

2

Švihov
hlasy
%

Třebýcinka
hlasy
%

Stropčice
hlasy
%

1

2,78

1

5,00

4

20,00

1

5,00

1

5,00

2,63

32
10
16

9,97
3,12
4,98

1
2

2,78
5,56

7,89

33

10,28

5

13,89

4
1

1,25
0,31

1

2,78

1
1

0,31
0,31

6,06

2

0,62

1

3,03

1
3

0,31
0,93

1

2,78

4
2
2

12,12
6,06
6,06

3
3
3

7,89
7,89
7,89

38
39
33

11,84
12,15
10,28

9
1
9

25,00
2,78
25,00

2
3

10,00
15,00

9

27,27

16

42,11

72
3

22,43
0,93

4
1

11,11
2,78

4
3

20,00
15,00

2
1

0,62
0,31

1

5,00

1
3

0,31
0,93

23
2

7,17
0,62

1
33

38

2,63

321

1
36
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2,78
20

Účast ve volbách dle okrsků

počet
voličů

účast

tj. %

Kamýk

34

19

55,88

Kokšín

68

33

48,53

Lhovice

133

38

28,57

Švihov

1014

324

31,95

Třebýcinka

47

36

76,60

Stropčice

55

21

38,18

1351

471

34,86

celkem

Poděkování za velikonoční rodinný jarmark v Kamýku
V sobotu 20. 4. se odpoledne sešli přátelé a známí místního spolku Kovárny Kamýk
a již po několikáté si společně užili rodinný jarmark, při němž prodávají děti své vlastní výtvory za symbolické ceny. Je až neuvěřitelné, kolik krásných dekorací z proutků,
kraslic, papíru a dalších tradičních i netradičních materiálů jsou děti schopné samy vyrobit a patřičně odprezentovat. Většina stánků by se neztratila ani na běžném komerčním
„dospěláckém“
trhu. Velmi žádaným
zbožím jsou i sladkosti
ve formě perníčků, plněných taštiček, lízátek
a drobného pečiva –
každý si tu najde svou
dobrůtku. Nenakupují pouze dospělí, živě
mezi sebou obchodují
i samy děti. Je velmi
milé, když děti začnou
vnímat hodnotu vlastních výrobků – když
se nenásilně učí klasickému rčení „bez práce
nejsou koláče“ v praxi. Po trzích si všichni
účastníci prošli cestu za
zajíčkovým pokladem
krásnou okolní krajinou
v Kamýku, při putování
nechyběli místní chladnokrevní koně jako pomocníci pro bolavé nož- 10 -

ky nejmenších i starších dětí. A aby velikonočnímu zajíčkovi nebylo smutno, mohl si
každý návštěvník vyrobit domů do zahrady zaječího kamaráda. Na závěr se společně
opékaly buřty z přešínského řeznictví, což byla ta správná tečka za společně stráveným
odpolednem. Dovolte mi jménem spolku Kovárna Kamýk poděkovat SDH Kamýk, od
něhož si Kovárna půjčuje zázemí pro konání jarmarku. Velmi si vážíme „neviditelného“ zásobovače Vaška Hůrky a budeme rádi, když se budeme moci sejít i příští rok.
Pozvánky na akci budou jako vždy viset ve školce i ve škole, nebojte se přijít mezi nás.
Za spolek Kovárna
Kamýk, z.s.
Míša Poléfková

Ze života ve Stropčicích
Stropčice si žijí tak nějak poklidným životem malé vesnice, tu a tam mírně narušeným nějakými, ať už kladnými či zápornými událostmi. V loňském roce se tu nic
zásadního ani zvláštního neudálo.
Co se týká společenského života, rok 2018 jsme zahájili Hasičským bálem, který se
konal první týden v lednu v hasičské klubovně a velmi se vyvedl. Jak k tomu došlo?
Na konci roku 2017 byla obcí Švihov zakoupena klubovna od původního majitele
a předána k užívání hasičům ve Stropčicích. Nikdy dříve jsme neměli takové prostory
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k dispozici, a tak jsme se z té velké radosti rozhodli uspořádat bál. Byl to po velmi dlouhé době první bál, který se v obci konal, a rádi bychom jej i dále pořádali každý rok.
Během zbytku roku proběhly ostatní tradiční akce jako je stavění máje, dětský den,
pouť, Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního stromku.
Všechny tyto akce připravujeme takzvaně sami sobě, což od každého, kdo se na přípravách podílí, vyžaduje spoustu času, ochoty a není to vždy jednoduché.
I samotný provoz a údržba klubovny není snadná záležitost a samozřejmě jako všude je to stále stejná skupina lidí, která toto vše takzvaně „táhne“. Takže všem zúčastněným a ochotným lidem velký dík.
Na konci roku 2018 jsme začali s plánovanou rekonstrukcí klubovny. A hlavní práce
začaly ihned po skončení hasičského bálu (pořádaného i v letošního roce – 2. ročník).
Nyní již je vše hotové a zveme každého, kdo by se k nám chtěl přijet podívat.

Co nabízí hrad Švihov nejen v létě?

Tajemství Popelčina střevíčku...
O Velikonocích zaplnily Švihov davy fanoušků slavné filmové pohádky Tři oříšky
pro Popelku. Na novou výstavu nazvanou Za tajemstvím Popelčina střevíčku se přišli
podívat malí i velcí. A nechyběl ani někdejší filmový princ Pavel Trávníček. Právě na
něj připadlo slavnostní přestřižení pásky výstavy, aby se poté ujal podepisování velkého množství pamětních kartiček. Na švihovském hradě se při té příležitosti také sešlo
velké množství malých princů a princezen i dalších hostů. Speciálně pro děti se konal
Popelčin dětský velikonoční ples, doprovázený spoustou dalších zábavných překvapení. Popravdě, tolik „urozených hostů“ a jejich doprovodu hrad už dlouho nezažil!
Během prvních dvou dní, kdy byla výstava otevřena, prošlo hradem přes 1 500 návštěvníků. Většina jich využila možnosti prohlédnout si jak hradní prohlídkové okruhy, tak zbrusu novou výstavu o filmové pohádce. Tři oříšky pro Popelku se v roce 1973
natáčely i na hradním nádvoří a v okolí Švihova Bílá bašta hradu nabízí fanouškům
filmové Popelky čtyři podlaží s figurínami připomínajícími klíčové scény filmu, hudbu,
filmové ukázky, repliky kostýmů, originál scénáře i jeho kopii, kterou je možné si prolistovat. Nechybí ani tematické dětské omalovánky či kvízové otázky, s jejichž pomocí
si návštěvníci mohou prověřit znalost nejpopulárnější z našich filmových pohádek.
Výstava bude otevřena po celou sezónu 2019 v otevíracích hodinách hradu.

Vystoupejte na vrchol hradní věže!
Od letošní sezóny lze navštívit také novou expozici uvnitř švihovské hradní věže.
Ta je připravena ve čtyřech zpřístupněných podlažích. Instalace seznámí návštěvníka
s poznáváním stavební historie i se začátky oprav hradu v polovině 20. století, ukáže
vzácně dochované interiérové prvky, na modelech přiblíží představu o podobě věže
- 12 -

v době největší slávy hradu, část je věnována také technologii výstavby věže. Nejvyšší
patro je věnováno rozhledu do okolí a náznaku vývoje osídlení švihovského údolí od
starověku po současnost. Nechybí ani audiovizuální projekce s počítačovými modely
vývoje hradu od nejstarších dob, časů největší slávy, jeho boření v čase baroka, období
chátrání i následné obnovy.

Zamilovaná Armida unášející rytíře Rinalda...
Dalším lákadlem právě zahájené návštěvnické sezony je nově získaná rozměrná tapisérie Armida a Rinaldo, zhotovená na začátku 18. století v Belgii. Pro hrad ji získalo
ministerstvo kultury. Vzácné dílo nedávno zrestaurovala Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí. Tapiserie o rozměrech asi 3,3 krát 2 metry byla pro
letošní sezónu umístěna v hlavním prohlídkovém okruhu, konkrétně ve zbrojnici, kam
se i tematicky hodí. Dílo vzniklo kolem roku 1700 v proslulé dílně v belgických Antverpách. Zobrazuje výjev z epické básně Torquata Tassa Osvobozený Jeruzalém, sepsané
v 16. století. Báseň v průběhu věků inspirovala mnohé umělce. Známé jsou například
opery Armida od Gioacchina Rossiniho nebo od Antonína Dvořáka či opera Rinaldo od
Georga Friedricha Händela.
Hrad Švihov je tradičně třetí nejnavštěvovanější státní památkou v Plzeňském kraji.
Loni na hrad přišlo 33 718 turistů. Podaří se jejich počet díky novinkám letošní sezóny
zvýšit?
/dr/
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Informace o otevírací době
Městský úřad Švihov,
Město Švihov
Náměstí Dr. E. Beneše 38
340 12 Švihov
IČ: 256153
DIČ: CZ00256153
bankovní spojení: 211150690/0300
telefon: +420 376 393 244
fax: +420 376 393 244
mu@svihov.jz.cz;
mu-svihov@klatovsko.cz
http://www.svihov.cz
ID datové schránky: x63ba4c
Úřední hodiny:
Po, St: 7.30 – 17.00
Út, Čt: 7.30 – 16.00
Pá:
7.30 – 14.00

Pošta 34012 Švihov
nám. Dr. E. Beneše 38
Švihov
Otevírací doba:
PO 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
ÚT 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
ST 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
ČT 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
PÁ 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00
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Ordinační hodiny – lékaři ve Švihově
MUDr. Irena Bijedičová
Praktický lékař pro děti a dorost, s.r.o
Školní 392
340 12 Švihov
Firemní telefon: +420 606 602 874
tel.: 376 393 034
Web: http://www.detskylekarklatovy.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30 – 10:00
13:00 – 15:00
7:30 – 10:00
13:00 – 15:00
7:30 – 10:00

MUDr. Karel Paveza
Školní 392, 34012 Švihov
Telefon: +420 376 393 385
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:30–12:30
7:30–12:30
7:30–12:30
13:00–18:00 (17:00 – 18:00 prevence, objednaní)
7:30–12:30

Gynekologie MUDr. Zuzana Kováříková – Telefon: 773 461 570
Úterý v lichý týden
7.30 – 15.30
Čtvrtek v sudý týden – operační den 12.00 – 15.30
Lékárna – MUDr. Dana Tomanová – Telefon: 376393362
Pondělí
7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Úterý
7.30 – 12.00 13.00 – 16.00
Středa
7.30 – 12.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00
Pátek
7.30 – 12.00 13.00 – 14.00
kontakty - lékařská pohotovostní služba viz.
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/pohotovostni-sluzby
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Veterinární ordinace MVDr. Martin Zdvořák
Otevírací doba:
Pondělí
Zavřeno
Úterý
Zavřeno
Středa
17:00 – 18:00
Čtvrtek
Zavřeno
Pátek
17:00 – 18:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mimo provozní dobu po telefonické domluvě.
Adresa:Tyršova 273, 340 12 Švihov
Telefon:+420 774 658 650

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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