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. 9 ze dne 25. 6. 2019
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 101/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok
2018 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2018, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města s výhradou s tím, že již byla přijata opatření potřebná k nápravě
zjištěných chyb a nedostatků, a tudíž nejsou další opatření potřeba.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 102/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením
§ 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a vyhlášky
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku města Švihova včetně
výsledku hospodaření města za rok 2018 sestavenou k 31. 12. 2018.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 103/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku Základní školy
a Mateřské školy Švihov, okres Klatovy, příspěvkové organizace, včetně výsledku hospodaření za účetní období 2018 sestavenou k 31. 12. 2018. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 29.476,- Kč bude převeden do rezervního fondu ke
krytí ztrát budoucích let.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 104/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo schválilo pronájem 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 firmě
Hezčí domy – Giraffe facility s.r.o., Hlavní 243, Průhonice 252 43, a to na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc za účelem uložení materiálu.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 105/Z9/19 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schválilo prodej hasičské stříkačky PPS 12 za cenu 2.000,- Kč
vč. DPH SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Stropčice, Nám. Dr. E. Beneše 38,
Švihov.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 106/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s přidělením bytu č. 7 v domě s pečovatelskou službou, V Zahrádkách 411 p. xxx xxxx, bytem xxxx.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 107/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory mládežnických složek spolků na rok 2019 ve výši 20.000,Kč spolku Junák - český skaut, středisko Královák Klatovy, z. s., Klatovy V, Hálkova 134.
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019:
•
TJ Sokol Švihov, Havlíčkova 47, Švihov ve výši 2000,- Kč na pouťovou taneční zábavu, která se bude konat dne 31. 08. 2019
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov, Čechova 378, Švihov ve výši
2000,- Kč na oslavy 140. výročí založení SDH Švihov konané dne 22.06.2019
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice 58, Švihov ve výši 2000,- Kč na
dětský den „Cesta kolem pohádkového rybníku“ konaný dne 29. 06. 2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 108/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Švihov prominutí úhrady nájmu za zapůjčení festivalového stanu vč. vybavení v rámci oslav
140. výročí založení SDH Švihov, které se konaly 22. 06. 2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 109/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo žádost o bezúplatné zapůjčení 5 zahradních
setů (5 stolů a 10 lavic) na letní skautský tábor pořádaný ve dnech 29.06. –
13. 07. 2019 spolkem Junák – český skaut, středisko Královák Klatovy, z.s.,
Klatovy, Hálkova 134.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 110/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč Diakonii
ČCE – středisko Praha, Vlachova 1502, Praha 13 za účelem pokrytí nákladů spojených s poskytováním terénní sociální služby – raná péče, v kalendářním roce
2019.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 111/Z9/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky na těžební práce a přibližování
nahodilé kůrovcové těžby firmě Milan Vlček, Klatovy, Akátová 520 za nabídkovou
cenu 158.400,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 112/Z9/19 bylo schváleno.
- 3 -

Švihov v Klatovských listech

V Klatovských listech byl dne 26. 3. 1926 otištěn článek, který se zabýval hrozbou
uzavření měšťanské školy ve Švihově po její krátké šestileté době fungování. Článek se
zdá být v obecné rovině aktuálním i v dnešní době, kdy řada obcí bojuje o zachování
školy v podobně složité situaci, jako tomu bylo před sto lety (např. v Chudenicích byla
škola zrušena před několika lety). Švihova se tento problém již netýká, naše škola má
velmi dobrou úroveň a do jejích lavic usedá stále více žáků. Jak uvádějí následující řádky, byla situace v našem městě před téměř sto lety o hodně složitější…
Bude to měšťanská škola ve Švihově, které hrozí postupné uzavření. Švihov jest starobylé
městečko s vodním hradem, jedinečnou památkou stavitelského umění XIII. století, má kolem
1390 obyvatel. Až do roku 1919 měl pouze obecnou školu, ač plné čtvrtstoletí marně zápasil
o školu měšťanskou. Ta zřízena roku 1920 za starosty obce Josefa Bajera a umístěna v radnici, jež
adaptována, což spolu s vybavením školy vyžádalo si náklad více 200 000 Kč. Prvým provisorním ředitelem školy byl pan Otakar Holý, nyní v Chudenicích, def. ředitel jest Bohdan Joza. Při
zřízení převzala obec závazek, že do tří let vystaví novou školní budovu. Tři léta rychle uplynula,
budova postavena nebyla, ač to byly tehdy z lokálních důvodů chvíle pro občanstvo a poplatnictvo nejpříznivější. Lhůta musela být na intervenci u zemské školní rady opět prodloužena o tři
roky. Zatím došlo k parcelaci statků ve Švihově a Červeném Poříčí, koruna se stabilizovala na
pevném kursu, výrobní i výdělkové poměry se spíše zhoršily, než zlepšily, výžehy z hospodářských usedlostí hluboce poklesly, přebytky spotřebovány výkupem parcelačních pozemků nebo
nutnými stavbami. Projevila se krize finanční, o níž místní i okolní rajfaisenky a záložny mohly
by podati zdrcující zprávy.
Obyvatelstvo Švihova sestává toliko ze 6 větších poplatníků, kdežto druhé obyvatelstvo tvoří
chudí dělníci a řemeslníci a několik jen zámožnějších živnostníků, jichž živnostem se obstojně
vede. Přišla konečná odpověď školního úřadu: buď začíti stavbu školy do počátku školního roku
1926, nebo týmž datem uzavře se 1. ročník, postupně pak další.
Švihov má v okolí obce, jejichž děti až dosud 6 roků do tamní školy měšťanské docházely:
Č. Poříčí, Třejbcina Malá, Elhovice, Mezihoří, Kokšín, Kamýk, Malechov, Ježovy. Tyto obce však
žádným zákonem ku stavbě donuceny být nemohou, leč by dobrovolně k tomu se zavázaly, jako
se stalo již v Unhošti a jinde. Obec Švihov obrátila se již vícekrát na tyto obce a součinnost při
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stavbě měšťanské školy, ale marně. Buď nedostala odpovědi, nebo zápornou. Ocitla se sama tudíž
na nakloněné ploše, která bude kulturní i hospodářskou prohrou významného díla. Co žádáno
celé čtvrt století, na co obětováno čtvrt milionu, to stalo by se obětí neporozumění? Pravíme-li,
že by to byla škoda hospodářská i kulturní, nutno tomu rozuměti. Kulturně získává obec i okolí
v učitelstvu měšťanské školy, jež bude postupně odvoláno na jiná uprázdněná místa, jichž je
nyní při všeobecné katastrofě měšťanské školy hojnost, ale i v žácích, jež tuto školu absolvují
a stávají se pak obchodníky, řemeslníky a rolníky. V každém státě, vzpomeňme Dánska, Švýcarska, vynakládají vše, aby lidové školy co nejvíce rozšířily a upevnily – u nás budou se rušit?
Proto se místní školní rada i obecní zastupitelstvo ve Švihově obrátily novinářskými prohlášeními k panu min. školství Dr. Srdínkovi o zachování této školy.
Dnes občanstvo si stále málo uvědomuje významu měšťanské školy. Nejprve ji zákon vzal starý titul, s tím přišla neúcta k práci v minulém půlstoletí vykonané. Co se na jedné straně tvořilo
novými předpisy a předměty, to se na jiné straně neutralizovalo a učinilo pasivním, až krize, na
povrch nevidění, vrcholí v zániku tohoto typu škol. Burcujeme tudíž uspané vědomí národní,
burcujeme je ve jménu Komenského i Masaryka, jenž v roce 1920 pravil, že idealismus školství
bez peněz zůstává prázdným slovem.

Elektronický archiv města
Na webové stránky města www.svihov.cz byl umístěn Elektronický archiv města
(odkaz vlevo na úvodní stránce). Zde najdete matriky, kroniky města, školy, fary, dále
knihy o historii našeho města a stejně tak výstřižky z časopisů Šumavan a Klatovské
listy od roku 1868. Z okresního archivu v Klatovech jsou zde také knihy zápisů týkajících se města i Sboru dobrovolných hasičů.
/vp/

Ruku v ruce přes hranice
Tak jsme ve svých počátcích nazvali partnerské setkávání žáků škol z Wiltingu
a ze Švihova. Krásné slunečné ráno 6. června čekalo 36 švihovských a 49 wiltingských
dětí. Po vzájemném představení přivítala návštěvu paní ředitelka Mgr. Jaroslava Suchá a starosta města PaedDr. Václav Petrus. Radost jsme měli z bývalého pana ředitele
školy ve Wiltingu Reinharda Hö3la, který zastoupil nemocnou paní ředitelku Cornelii
Kiener. Po malém občerstvení se vydali všichni třeťáci na hrad na výstavu k filmové
pohádce Tři oříšky pro Popelku. Po obědě jsme se přehoupli z pohádkového světa do
světa vědy a techniky do plzeňské Techmanie. Zde si všichni společně užívali interaktivní exponáty a v 15 hodin nás čekala opravdová třešnička na dortu v podobě filmu
Sen o létání, který jsme spolu s expozicí Vesmír shlédli v budově Planetária. Plni dojmů
a věříme i zajímavých poznatků jsme udělali společné foto a popřáli jsme žákům i pedagogům šťastnou cestu. Všichni se ale mohli ještě těšit na společné setkání 26. června
ve Wiltingu.
Poděkování patří rodičům švihovských žáků, kteří připravili pro tento den chutné
a pestré občerstvení.
/ju/
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Program pouti 2019 –
30. 8. 2019 Festivalový stan nám. E. Beneše
•
Od blues po bigbeat zahrají švihovští bratři Palečkové
se skupinou NO BAND rock and akustic.
31. 8. 2019 Festivalový stan nám. E. Beneše
•
Pouťová heligonka“
•
Taneční zábava – hraje Veselá 1203“
1. 9. 2019
•
bohoslužba v kostele sv. Jiljí na hřbitově ve Švihově
•
Pouťová dechovka – hraje Skalanka a Borovanka
– Festivalový stan nám. E. Beneše
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18.00 – 22.00

14.00
20.00

10.30
14.00

Pouťová heligonka
Švihov
Kdy? V sobotu 31. 8. 2019 od 14:00
Kde? Ve festivalovém stanu na Náměstí E. Beneše
Vystoupí :
Václav Sedláček, Klatovská heligonka, František Kavalír,
Šárka Bazalová, Bedřich Pezl, Ladislav Čada, Miroslav Špedl
Vstup volný

Pouťová dechovka Švihov
Kdy? V neděli 1. 9. 2019
14:00

SKALANKA
16:00

BOROVANKA
Kde? Ve festivalovém stanu na Náměstí E. Beneše
Vstup volný

- 8 -

Výlet za poznáním
V červnu se Svaz zdravotně postižených – Klub Švihov vydal na poznávací výlet,
tentokrát do jižních Čech. První zastávka byla v Protivíně. Zde jsme navštívili Krokodýlí ZOO. Z 26 druhů krokodýlů žijících na Zemi jich v Protivíně mají 23 druhů.
Viděli jsme malé nedávno vylíhnuté tvory, ale i takové, jejichž váha dosahuje několika
metráků. Vyskytují se mezi nimi i albíni. Kromě krokodýlů chovají v Protivíně i několik
hadů a želv. Všechny nás farma zaujala. Doporučujeme toto místo i k rodinným výletům či školám. Po exkurzi jsme se šli naobědvat do restaurace U Rychtářů. Pak naše
cesta vedla do Blatné. Před prohlídkou zámku jsme se zchladili v zámecké kavárně.
Také exkurze ve vodním zámku byla zajímavá. Nejdříve jsme viděli soukromou sbírku
z Etiopie, dále rodinnou galerii, pracovnu J. E. Purkyně atd.
Chtěli jsme také navštívit Růžové a okrasné školky Skaličany. Ale jejich majitel nám
vysvětlil, že bychom toho ještě moc neviděli, protože růže nejsou ještě v plném květu.
Tak snad někdy příště. Šikovný řidič autobusu Obce Dolany nás v pořádku dovezl
včas domů. Chtěla bych se zmínit ještě o tom, že na všech místech – v ZOO, restauraci,
v zámku – jsme se setkali se vstřícnými ochotnými lidmi.
Květa Tykalová
Předsedkyně Klubu
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Co nového ve švihovské knihovně?
Knihovna ve Švihově připravila pro čtenáře a návštěvníky knihovny v letošním roce
dárek v podobě nového technického vybavení. Z projektu VISK3 – Informační centra
veřejných knihoven – ICEKNI, byl pořízen nový počítač s připojením na internet s multifunkční tiskárnou. Toto vybavení slouží široké veřejnosti a je k dispozici pro uživatele
v době otevíracích hodin v knihovně. Zájemci si mohou jen tak pro zábavu a poučení
vyhledávat informace na internetu anebo si zpracovat různé dokumenty a ty si následně vytisknou pomocí nové tiskárny.
Pro čtenáře máme po celý rok připraveny knižní novinky, které si půjčujeme z klatovské městské knihovny v rámci výměnných souborů. Tyto soubory obměňujeme každé
3 měsíce. Také se snažíme obměňovat stávající fond knihovny, čtenáři u nás najdou
literaturu naučnou, cestopisy, dětské knihy i beletrii. V poslední době jsme mezi novinky zařadili knihy českých i zahraničních autorů. Spolupracujeme rovněž s Moravskou
zemskou knihovnou v Brně, která každoročně vyhlašuje projekt „Česká knihovna“.
Do tohoto projektu se pravidelně již několik let zapojujeme a získáme tak pro knihovnu
nové, hlavně dětské knihy od českých autorů v hodnotě 6 000,- Kč.
Rádi uvítáme každého, kdo se přijde do knihovny jen podívat anebo se rozhodne stát
stálým čtenářem.
/et/
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Pozvánka na hrad
Figuríny v dobových kostýmech oživují expozici.
Jaká byla historická móda?
Hodovní síň hradu Švihov. Podvečerní atmosféra jako scénu ozařovaly zapálené svíce. Služebnictvo chystá hostinu. Cínové nádobí, sklenice, ovoce... Přijeďte se i vy podívat, jak mohla taková příprava hostiny vypadat v době přelomu 15. a 16. století. Jde
o naši letošní letní hradní novinku.
Co bylo módní na konci středověku a za časů renesance? Sloužily tehdy místo
módních katalogů panenky? Přijeďte se podívat na hrad Švihov. Přední odbornice na
historický textil, autorka publikace Oděv v západních Čechách 15. – 17. století, Mgr.
Veronika Pilná Ph.D. pro vás připravila názorné ukázky, které navíc sama šila podle
skutečných historických předloh!
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Nová tapisérie ve švihovské hradní zbrojnici
Šalamounův soud. Tak se jmenuje tapisérie, neboli nástěnný koberec, zapůjčená hradu Švihov z depozitáře sousedního zámku Červené Poříčí. Vedle Armidy, unášející
spícího Rinalda a Hostiny dam tak mohou návštěvníci obdivovat hned tři umělecky
ztvárněné tapiserie vystavené ve švihovské hradní zbrojnici.
Tapiserie s biblickým námětem Šalamounův soud (Bible, Starý zákon, První kniha
královská, kapitola 3., verše: 16-28). Na tapiserii je zachycena biblická scéna Šalamounova soudu nad ženami-prostitutkami, které se přou o to, které z nich patří živé dítě
(v příběhu jedna z nich své dítě zalehla). Šalamoun bývá uváděn jako příklad spravedlivého starozákonního vladaře nadaného „Boží moudrostí“. Rozpor v jejich výpovědích vyřešil tak, že poručil, aby bylo dítko rozetnuto ve dví a každá z domnělých
matek dostala polovinu. Zatímco první z nich s krutým verdiktem souhlasila, druhá
se jej ihned snažila odvrátit slovy: “Dovol, můj pane, dejte to živé novorozeně jí, jen je
neusmrcujte!“ Šalamoun z toho usoudil, že tato žena je pravou matkou a následně jí
přiřkl živé novorozeně. Odsud také pochází úsloví o „Šalamounském řešení“ nějaké
situace nebo záležitosti.
Scéna se odehrává na stupních před královským trůnem, na němž sedí Šalamoun. Za
královským trůnem se nachází sloupoví, které je obtočeno drapérií. Šalamoun sedí na
trůně, který má područky tvořené dvěma lvími hlavami na každé straně. Na hlavě má
korunu, v pravé ruce žezlo a na sobě roucho s hermelínovým límcem. Šalamoun dává
rukou pokyn vojákovi, který stojí na stupni před ním a v ruce drží dítě, které se chystá
na králův rozkaz rozetnout ve dví. Po stranách trůnu, pod stupni, stojí na každé straně
muž s vousem. Před vojákem na zemi leží na roušce mrtvé dítě a u něho klečí žena
v dlouhých šatech, s rouškou na hlavě. Žena má natažené ruce směrem k mrtvému
dítěti na schůdcích a pohledem sleduje vojáka s mečem. Vedle vojáka stojí druhá žena,
která konání přihlíží s nataženýma rukama, ve kterých drží roušku. Pozadí scény tvoří
pohled na palác v zahradě. Výjev ze Šalamounova soudu je ze tří stran zarámován
rostlinnou bordurou, do které jsou zakomponovány předměty související s motivem
soudu, například váhy. V pravém horním rohu se nachází kartuše s korunkou.
Tapisérie o rozměrech 260x340 cm byla vytvořena ve Francii kolem roku 1700.

Popelka letním hitem…
Výstava Za tajemstvím Popelčina střevíčku se stala letošním švihovským hradním
hitem! Figuríny, projekce, repliky kostýmů, zvukové smyčky, spousta fotografií, kvízy
a omalovánky, to vše čeká na rodiny z dětmi, které si mohou připomenout natáčení
jedné z neoblíbenějších vánočních pohádek vůbec, která se točila právě na švihovském
hradě. A že za Popelkou přijíždějí do Švihova také Němci, Rusové nebo třeba Norové!
Přijďte se také podívat (v otevíracích hodinách hradu).

Poštovní úřad Pony Expressu na nádvoří hradu Švihov
21. 8. 2019 od 11:45 do 13:45 bude na švihovském hradním nádvoří otevřen poštovní
úřad Pony Expressu. Ano, dne 21. srpna 2019 projíždí Švihovem 35. jízda Pony Expressu! Právě na nádvoří hradu se uskuteční jedna z předávek pošty a bude zde otevřen
i poštovní úřad!
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Pony Express byla kurýrní služba, která v letech 1860 až 1861 přepravovala poštovní
zásilky z východního pobřeží na pobřeží západní USA. Evropský Pony Express se jezdí
každoročně už 35 let na počest toho amerického. Účastní se ho 5 zemí a přibližně 300
jezdců na koních. Celá trasa měří přes 3000 km a nonstop jízda trvá 300 hodin.

Ďábel na Švihově aneb Oživené noční prohlídky hradu Švihova
Oblíbené „Nočky“ se v létě 2019 konají na Švihově o víkendech 16. – 17.8., 23. – 24.8.
a 30.8. – 31.8. vždy od 19:00 do 22:00. Od 19 hodin vychází prohlídky každých 30 minut.
Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo online, neprovádíme rezervace!
Hrad Švihov v létě ovládne ďábel... Devatenáctý ročník nočních prohlídek obohatí
náš početný repertoár o zbrusu nové představení. Na své si přijdou milovníci čertů,
žen a zemitého humoru.
Hodinový okruh stylovými hradními interiéry a exteriéry i letos návštěvníkům zpříjemní komediální hra. Diváky tak opět čeká sled humorných divadelních obrazů, scénických šarvátek i tanců.

Hradozámecká noc: Hrady Půty Švihovského na hradě Švihov!
31. 8. 2019 od 19 hodin, tedy přímo na konci srpna, se můžete těšit na impozantní
Hradozámeckou noc. Tentokrát se můžete těšit na představení hradů Půty Švihovského v komponovaném pořadu Hrad na hradě. Každý rok představujeme amatérské
filmy o hradních zříceninách na západě Čech. Letos pod názvem Hrady Půty Švihovského představíme dokument o hradu Prácheň u Horažďovic a zlatým hřebem večera
bude premiéra dokumentu o hradě Švihovu!
Program se koná v hradním špýcharu. Účinkují Libor Marek a Skupina historického
šermu Zlatý grál.
Program:
19.00 … Představení středověkých zbraní a miniturnaj
19.30 … PRÁCHEŇ, hrad Půty Švihovského
20.00 … Středověké vaření a recepty s ukázkami dobového nádobí
20.30 … ŠVIHOV, hrad Půty Švihovského
21.00 … Večerní překvapení a beseda s herci účinkujícími v dokumentech

Výstava
Tomáš Záborec: Dřevomalby na hradě Švihově
6. 8. – 29. 9. 2019 ve výstavním sále v otevírací době hradu

Díla, kterých se můžete dotýkat a která se dotknou i vás. Výtvarník původem ze Slaného se zabývá kombinací dřevořezby a malby. Jeho díla souznící přírodní tematikou
s přírodním materiálem různých druhů dřeva mohli návštěvníci potkat na desítkách
výstav po celé České republice. Přáním autora je, aby jeho rozměrné, často i vícedílné dřevomalby, probouzely emoce a pocity. Jak sám výtvarník dodává: „Při ztvárnění
a uchopení charakteru vybraného tématu se snažím o to, aby z obrazu voněla tráva,
čišel chlad, fičel vítr – a škála těchto vjemů je nekonečná. Pokud návštěvník odejde
z výstavy s pocitem, že viděl přírodu v podobě jemu důvěrně známé a blízké, pak jsem
tomu cíli blíže.“
/dr/
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Přijďte na ITEP 2019 pro pamětní minci
a vydejte se historickým autobusem za zážitky
Srdečně zveme všechny na 15. ročník veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje
ITEP, který se koná ve dnech od 19. – 21. září. Návštěvníci se mohou těšit na zcela
novou koncepci veletrhu, nové haly, doprovodný program a interaktivní zábavu pro
malé i velké, zábavnou soutěž „Putujte lehce po Zlaté stezce“. Pestrou nabídku možností kam se vydat, turistické novinky a informace z tuzemska i zahraničí nabídnou
informační centra, města a obce, muzea, turistické cíle a vystavovatelé z různých koutů
světa. K radostem a zážitkům správných cestovatelů patří dobré jídlo a pití. Gurmány
tedy potěší nejrůznější kuchyně, regionální potraviny, moravská, rakouská a italská
vína, česká a německá piva.
Zavedeme návštěvníky i do podzemí. Během festivalu Indrustry Open, který se
uskutečnil v polovině měsíce června, byl obrovský zájem o jízdy historickými autobusy
za průmyslovou historií severního Plzeňska. Plzeňský kraj proto během konání veletrhu ITEP nabídne tyto zážitkové jízdy návštěvníkům znovu. Kaolin je hlavním tématem komentované trasy, jejímž vrcholným zakončením bude v Nevřeni nově otevřený
a jediný přístupný podzemní kaolinový důl v České republice. Podrobné informace
k připravovaným jízdám naleznete na www.turisturaj.cz.
Horkou novinkou je limitovaná edice ražené pamětní mince k 30. výročí sametové
revoluce. V zářijovém vydání měsíčníku Plzeňského kraje bude otištěn poukaz, při jehož předložení na ITEPu bude vydána jedna mince. Své místo na veletrhu bude mít
i expozice věnovaná tomuto výročí. Přijďte zavzpomínat na tyto časy s námi u „áčkového“ stanu a ohniště s kotlíkem pod šňůrami plnými nostalgických fotografií. Přijďte
na ITEP 2019!
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PRAVIDELNÝ SBĚR na ŠŤÁROVNĚ, ŠVIHOV, KOMENSKÉHO čp. 93:
- VELKOOBJEMOVÝ ODPAD (NÁBYTEK, MATRACE, KOBERCE, LYŽE,
DVEŘE,…)
- BIOODPAD (TRÁVA, VĚTVE, LISTÍ,…)

OTEVŘENO od 23. 3. 2019 do 20. 11. 2019
- KAŽDOU LICHOU STŘEDU OD 16:00 – 18:00 HOD
- KAŽDOU SUDOU SOBOTU OD 9:00 – 11:00 HOD
**************************

ELEKTROODPAD + NEBEZPEČNÝ ODPAD JEDNORÁZOVĚ
NA ŠŤÁROVNĚ, ŠVIHOV, KOMENSKÉHO čp. 93
- V PÁTEK 18. 10. 2019 OD 8:00 HOD – 18:00 HOD
- V SOBOTU 19. 10. 2019 OD 8:00 – 12:30 HOD

JEDNORÁZOVĚ PO VESNICÍCH V SOBOTU 19. 10. 2019
8:00
9:00
9:30
10:00

- 8:30
- 9:15
- 9:45
- 10:15

Lhovice
Kokšín
Vosí
Kamýk - u KD

10:30
11:00
11:30
12:00

-

10:45
11:15
11:45
12:15

Třebýcinka
Kaliště
Stropčice
Jíno

***************************

NEBUDE VYBÍRÁNO:
- PNEUMATIKY (LZE BEZPLATNĚ ODEVZDAT DO PNEUSERVISU)
- STAVEBNÍ ODPAD (STŘEŠNÍ KRYTINA, ZDIVO…)
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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
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