Říjen 2019

Číslo 5/2019

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. 10 ze dne 27. 8. 2019

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 113/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Oprava místní komunikace
Kamýk“ 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. 114/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Třebýcinka autobusová zastávka“ firmě Eurovia Silba a.s., se sídlem Plzeň, Lobezská 1191/774, 326 00 za
nabídkovou cenu 283.343,33 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 115/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Vypracování lesního hospodářského plánu pro město Švihov na r. 2021 – 2030“ firmě Plzeňský lesprojekt, a.s., se sídlem Plzeň, náměstí Generála Píky 8, 301 26 za nabídkovou cenu
117.300,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 116/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy č. IV-12-0012959/01 o zřízení věcného břemene služebnosti „Lhovice, parc. č. 802/1 – NN“ ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, 405 02.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 117/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 118/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo poskytnutí dotace:
Z programu podpory akcí spolků na r. 2019:
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, Třebýcinka 9 ve výši 2000,- Kč
na ukázku hasičské techniky konanou dne 30. 06. 2019
•
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Třebýcinka, Třebýcinka 9 ve výši 2000,- Kč
na divadlo pro děti konané dne 30. 06. 2019
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•

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Lhovice, Lhovice 58 ve výši 2000,- Kč na akci
„Rozloučení s prázdninami“ konané dne 24.08.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 119/Z10/19 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schválilo přidělení zakázky „Těžební práce – nahodilá těžba kůrovcová“ firmě Jaroslav Žák, Merklín, Na Výsluní 417 za nabídkovou cenu
305.000,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 120/Z10/19 bylo schváleno.

Páter Jakub Šindelář
V neděli 11. srpna uplynulo 80 let od úmrtí klenečského rodáka P. Jakuba Šindeláře,
který se narodil v domku č.p. 93 „U Fajtů“ dne 30. 10. 1890. Ve Švihově pak působil jako
farář - od svého vysvěcení až do své smrti – celých 22 let.
Výbor pro kulturu, sport a osady Zastupitelstva městyse Klenčí pod Čerchovem připravil vzpomínkovou akci, resp. pietní akt s položením věnce a kytic u jeho hrobu na
švihovském hřbitově.

Přikládám článek z týdeníku Klatovsko-Plánicko ze srpna 1939 od Vojtěcha Švece:
„Zemřel vzorný kněz a dobrý člověk
V neděli 13. srpna 1939, právě když u sv. Vavřinečka vyzváněly zvony, ukládali ve Švihově
do hrobu tělo oblíbeného faráře, klenečského rodáka, věrného Choda, P. Jakuba Šindeláře. Pohřbu
zúčastnilo se celé okolí, školní dítky, a také účast duchovenstva byla mimořádná.
Nad hrobem rozloučil se ze zesnulým procítěným projevem br. říd. uč. Jan Zeman, dále starosta br. Jan Sedláček a regenschori Josef Bayer, jakož i školní děti.
P. Jakub Šindelář působil ve Švihově od svého vysvěcení celých 22 let, a zemřel ve věku 49 let.
Získal si srdce všech osadníků. Byl typickým Chodem. Jeho způsob života byl vždycky vpravdě
chodsky prostý, jeho skromná, nenáročná povaha a typická upřímnost a hlavně žhavé vlastenectví, které vždy tak neochvějně hlásal, sblížilo jej s lidem tak, že při pohřbu jediné oko nezůstalo
suché. Byl oddaným vyznavačem svého velikého krajana a učitele J.Š.Baara a miloval vášnivě
svůj národ a vlast. Ačkoliv srostl se svou osadou, lnul stále ke svému Klenčí, které tak rád na- 3 -

vštěvoval. O šumavských hvozdech vypravoval vždy s vášní a láskou chodského strážce hranic,
a každým rokem je pěšky prošel. Miloval pravdu, nenáviděl pokrytectví a nebyl zvyklý vyhýbat
se překážkám. Jeho mohutná postava zdála se být nezlomná.
Od loňského podzimu však jeho srdce začalo vypovídat službu, a právě v době, kdy jindy putoval po milované Šumavě, puklo i to srdce, které zdálo se být zkamenělé.
Písně „Zasviť mi ty slunko zlaté“ a národní hymna, zpívané v pláči ohromným davem nad
jeho hrobem, byly nejvěrnějším projevem veliké lásky občanstva, želícího ztráty svého kněze vlastence.“
Čest jeho památce.
Jiří Anderle, zastupitel městyse, předseda VKSO ZM Klenčí pod Čerchovem a prasynovec P. Jakuba Šindeláře

Zahájení školního roku 2019/2020
Školní rok 2019/2020 jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. 9. 2019. Veselé tóny školní
dechovky vítaly především 37 prvňáčků, které do školních lavic odvedly Mgr. Jana
Maoedová a Mgr. Jitka Krůsová. Po projevu nového pana ředitele Mgr. Jakuba Topinky
všechny přítomné pozdravil starosta města PaedDr. Václav Petrus. Školu prvňáčkům
symbolicky otevřela a šťastné vykročení popřála vedoucí učitelka předškolní výchovy
Vladimíra Beštová. Ozvalo se první zvonění a všem žákům ohlásilo:,,Léto končí, škola
začíná.“
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Co je ve škole po prázdninách nového: zrekonstruované chodníčky v areálu školy,
nové odpadkové koše, zrekonstruovaná kuchyně a kotelny v ZŠ a MŠ
Co připravujeme: 6. školní ples, 47. ročník Švihovského hudebního léta, Vánoční jarmark při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu
S kým spolupracujeme: s Městem Švihovem, se ZUŠ J. Kličky v Klatovech, s partnerskou školou ve Wiltingu, s FC Švihov, SDH Švihov, Sokolem Švihov, skautským oddílem Poštolky, Cyklo Velovis
Výsledky žáků v soutěžích za uplynulý školní rok: I v tomto roce jsme se zúčastnili
matematických a fyzikálních soutěží. V listopadu proběhla soutěž MAMUT, do které
jsme poslali 3 družstva, z nichž jedno se umístilo na krásném 4. místě. Soutěž hodnocená v rámci ČR i SR byl MatX neboli Matematický expres. Ve velké konkurenci tým
s názvem Švihováci 1 dosáhl na 1. místo, tým Švihováci 7 obsadil 2. místo a tým Švihováci 4 obsadili 3. místo. Ve druhém pololetí se konala Pythagoriáda, která je velice silně
obsazovanou okresní soutěží v jednotlivých kategoriích 5., 6., 7. a 8. ročníku. Krásné
1. místo v kategorii 5. ročníku obsadil Matyáš Petrovický. Pro žáky 5. – 9. ročníku se konala v rámci okresu matematická olympiáda. I zde naši žáci dosáhli na pěkná umístění:
5. ročník Jaroslav Melka 1. místo, 7. ročník Aneta Bauerová 3. místo a 6. ročník Adam
Suchý 4. – 6. místo. Poslední soutěží je Matematický klokan, kde jsou žáci rozděleni do
kategorií od 2. do 9. ročníku. Největších úspěchů v rámci okresního kola jsme dosáhli
v kategorii Kadet Ondřej Sláma, který obsadil 1. místo a v kategorii Benjamin Alena Jindřichová, která též obsadila 1. místo a postoupila do krajského kola, ve kterém obsadila
krásné 3. místo. Fyzika má svoji olympiádu v 8. a 9. ročníku a soutěž Archimediádu
v 7. ročníku. Těchto soutěží jsme se zúčastnili bez nějakých výrazných výsledků. Všem
zúčastněným děkujeme za reprezentaci školy a vyučujícím matematiky a fyziky za přípravu žáků do soutěží.
Ve vědomostních soutěžích jsme se dále zúčastnili okresních kol v olympiádě v českém, anglickém, německém jazyce a dějepisu a v soutěži Mladý zdravotník.
V oblasti výtvarné výchovy jsme se zapojily do soutěže Voda pro všechny, kde hned
tři výtvarné práce od výtvarníků Václava Bešty, Veroniky Kramerové a Davida Votíka
postoupili do finálové části.
Výrazné úspěchy dovezli i naši sportovci. 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 Prahy.
V tomto velkém finále tzv. Final Four naši žáci nedali svým soupeřům šanci, zvláště
pak v souboji o 1. místo, kdy svého soupeře porazili rozdílem třídy, a zaslouženě se stali
šampiony 3. ročníku NBA Jr. League. Final Four se vysílalo v přímém přenosu na tv stanici Nova Sport. Naši žáci si kromě obrovského úspěchu a zážitků odnesli prsteny pro
šampiony a poukaz na zájezd do zahraničí. Tým byl tvořen těmito žáky: Petr Žák, Denis Gashi, Jaroslav Melka, David Pícka, Lukáš Veselský, Matyáš Petrovický, Sára Stryczková, Marie Bláhová, Vítek Svoboda, Valerie Gashi, Anděla Suchá, Lukáš Petrovický,
Radek Pavelec a Leontýna Žáková. Kromě týmového úspěchu jsme měli i individuální
úspěchy. Petr Žák byl vyhlášen jako nejvšestrannější hráč a jako cenu získal zájezd na
utkání do Velké Británie, Denis Gashi byl vybrán do týmu turnajových hvězd.
Další vynikající výsledek dovezli žáci 5. ročníku z turnaje ve vybíjené. V okresním
kole obsadili krásné 3. místo. V turnaji Mc Donald´s cup žáci 1. i 2. kategorie postoupili
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z okrskového kola do okresního, kde tým v 2. kategorii obsadil 1. místo a postoupil do
kola krajského, kde jsme obsadili 4. místo. Účastnili jsme se i atletických závodů, kde
výraznějšího úspěchu dosáhli žáci 1. stupně. Družstvo obsadilo 2. místo. Další úspěchy jsme slavili ve florbale. V okresním kole kategorie 8. a 9. ročníku, kategorie 6. a 7.
ročníku a kategorie 3. až 5. ročníku slavili 1. místa a postup do krajských kol. V krajském kole výrazného úspěchu dosáhla kategorie 6. a 7. ročníku, kdy obsadili 3. místo.
V okresním kole futsalu v kategorii 8. a 9. ročníku jsme se umístili na 1. místě a v
krajském potom na místě 2. V okresním kole fotbalu jsme obsadili 1. místo. V okresním přeboru plavání jsme zaznamenali krásné úspěchy, v závodě 25 m volný způsob –
3. místo Karolína Hnátová a 2. místo David Votík, v závodě 25 m znak – 4. místo Jakub
Hnát. 1. stupeň se též zúčastnil turnaje v přehazované, na kterém obsadil 2. místo. Na
taneční soutěži O pohár města Klatovy naše škola obsadila 3. místo.
Snahou našich pedagogů je maximálně rozvíjet a podporovat talentované žáky co
možná nejvyšší účastí ve všech nabízených soutěží a olympiádách. Je jasné, že ne vždy
se dosáhne k metám nejvyšším, ale již samotná účast, nabytí zkušeností, změření sil
a schopností s žáky z jiných škol, poznání jiného prostředí i podmínek je pro zúčastněné velikým přínosem.
Veliké díky patří všem pedagogům za přípravu a organizaci soutěží a samozřejmě
žákům za vzornou reprezentaci školy a kvalitní výkony. Výsledky minulého školního
roku jsou závazkem a výzvou do školního roku nového.
Srdečně Vás zveme na

6. školní ples Základní školy Švihov

8. 11. 2019 od 18.00 do 22.00 hodin v KD Švihov.
Vstupné: žáci ZŠ Švihov zdarma, ostatní 100,-Kč.

K tanci a poslechu bude hrát kapela Asfalt.
V průběhu večera vystoupí:

SMILE – Švihov , ŠUMAVA – Klatovy, MARTY DANCE – Klatovy

/jt/

POŠTOLKY ŠVIHOV
Skautský oddíl Poštolky Švihov započal v září již 30. rok svého fungování. Od roku
1990 jím prošly stovky dětí, ze kterých vyrostly desítky vedoucích, kteří se o svěřené
děti starali a starají a snaží se je rozvíjet a vychovávat tak, aby byly platnými členy
společnosti, aby byly oporou sobě, svým blízkým i okolí. Náš oddíl má přes 60 členů
včetně asi 10 vedoucích, děti chodí do družin světlušek, vlčat, skautek a skautů, starší
pak mají roverský kmen, kde se scházejí na samostatných akcích a pomáhají s fungováním oddílu.
V současné době rozšiřujeme své řady o nováčky. Družiny kluků máme prakticky
plné, ale je možné přihlásit dívky od druhé třídy výše. Není problém nabrat i dívky
z druhého stupně. Stačí se přijít podívat na schůzku, napsat na jancizek2@gmail.com
nebo zavolat na 725 196 550.
Více informací najdete na našem facebookovém profilu 1. skautsky oddil Postolky
Svihov, nebo na webových strankách www.kralovak.cz v sekci Poštolky Švihov
- 6 -

Termíny schůzek:
Světlušky (holky 2. – 5. třída)
Skautky (holky 6. – 9. třída)
Skauti (kluci 6. – 9. třída)
Vlčata (kluci 2. – 5. třída)

–
–
–
–

PONDĚLÍ
PÁTEK
STŘEDA
PÁTEK

15:30 – 17:00
17:00 – 18:30
16:15 – 17:45
15:00 – 16:30

Letní skautský tábor „WATANAY 2019“
Prvních 14 dní v červenci se 30 kluků a holek z našeho oddílu vydalo na dobrodružnou výpravu do tradičního indiánského kmene Watanay. Nedaleko Mlýnského
Struhadla jsme prožili nezapomenutelné léto plné nevšedních zážitků, nových výzev
i starých přátelství. Obklopeni okolními lesy, řekou Úslavou a hřejivým sluncem jsme
společně hledali řešení zapeklitých úkolů, bojovali v kmenových válkách a poznávali,
jak být platnou součástí týmu při etapových hrách. Spali jsme ve stanech, v teepee,
v hamakách na stromech i pod „širákem“, vařili si večeři v kotlících, stavěli bunkry
v lese a hráze na řece. Také jsme plnili 16 indiánských zkoušek, najeli 30 km na kolech při výletě do Nepomuku a společnými večery v teepee, ať už s kytarou nebo bez
ní, jsme zakončovali naše každodenní táborové snažení. Bylo to skvělý. Bez elektřiny,
bez internetu i bez mobilů. Ale s kamarády, s úsměvem a s programem zaměřeným
na rozvoj, sebepoznání, sebedůvěru i pokoru, odvahu, vstřícnost, velkorysost, respekt
i překonání sebe sama.
Tak jako tradiční indiáni. Howgh!
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WORLD SCOUT JAMBOREE 2019
Ve dnech 22. 7. – 2. 8. 2019 jsme se zúčastnili světového skautského Jamboree v USA
ve státě Západní Virginie. Na akci se sešlo kolem 45 000 skautů ze 170 zemí světa.
Česká výprava nesla motto „Unbreakable“. To odkazuje na nezlomnost a vytrvalost
českých skautů, kdy i přes trojí zákaz a rozpuštění organizace totalitními režimy nepřestávali bojovat za svobodu a skautské ideály.
Pro toto celosvětové skautské setkání byla určena skautská rezervace o rozloze
57 km2, která nabízela mnoho netradičních adrenalinových sportů (rafting, horská kola,
skate park, zip lining, lanové překážky, nebo celou řadu různých střelnic) i jiných aktivit (přednášky, workshopy, velmi oblíbený Culture Day). Těchto deset dní jsme spali ve
stanech a užívali si krásy přírody kolem nás.
Každý den jsme se setkávali a seznamovali se skauty z různých částí světa. Společně
jsme sdíleli své zážitky a dovídali se zajímavosti nejen
o skautingu jiných zemí.
Po skončení Jamboree
jsme měli možnost ještě
6 dní cestovat a poznat část
východního pobřeží USA.
Prožili jsme nezapomenutelné chvíle a městu Švihovu děkujeme za sponzorský příspěvek.
Účastníci WSJ 2019
Dominik Baxa & Michal Pícka
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Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští
své drahé vlasti i bojovat…
Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.
V celé, dnes již více než stopadesátileté, historii Sokola nalezneme stěží slova, která
by lépe charakterizovala postoj jeho členů v dobách ohrožení národa. Tato slova zazněla v červenci 1938 při slavném X. všesokolském sletu v rámci skladby Přísaha republice.
Nejen skladba, jejímž autorem byl později nacisty umučený František Pecháček, ale
i celý slet se stal pro národ symbolem připravenosti k obraně vlasti.
První kapitolu boje za národní samostatnost ale sokolové napsali již o více než dvě
desítky let dříve. V letech první světové války patřil Josef Scheiner k zakládajícím
členům tzv. Maffie, tedy skupiny politiků, která podporovala činnost T. G. Masaryka
v zahraničí. Z prostředků České obce sokolské také poskytl jeden z prvních finančních
příspěvků na Masarykovu „zahraniční akci“. Českou obec sokolskou ministerstvo vnitra v listopadu 1915 sice rozpustilo, v té době ale již sokolové déle než rok sehrávali
svou historickou úlohu při vytváření československých legií ve Francii a v Rusku.
V okamžiku zahájení válečných operací se na území Dohodových mocností nacházely desetitisíce Čechů a Slováků. Část z nich byla přesvědčena, že vítězná válka proti
Rakousko-Uhersku a Německu bude zároveň počátkem samostatnosti jejich národa. To
vedlo k prvním pokusům o vytváření samostatných českých respektive československých jednotek. Ústřední roli ve snaze o vznik české vojenské jednotky sehráli členové
pařížského Sokola. Jednotka, která byla součástí Cizinecké legie, vstoupila do historie
jako Compagnie Nazdar – rota Nazdar. Její název vznikl ze sokolského pozdravu „nazdar“. Ve stejné době jako ve Francii se aktivovali i čeští krajané v Rusku. První jednotkou se stala Česká družina. I v jejích řadách působilo mnoho sokolů. Právě v sokolském
duchu bylo v České družině zavedeno tykání, oslovování „bratře“ a pozdrav „nazdar“.
Do konce války dosáhly československé legie v Rusku, ve Francii a v Itálii počtu téměř
sto tisíc mužů.
V den vzniku samostatného Československa, 28. října 1918, rozhodlo vedení České
obce sokolské o vytvoření tzv. Národní stráže. Rodící se republice chyběly mocenské
opory, především armáda, protože legionáři, kteří se měli stát jejím základem, se ještě
nestačili vrátit do vlasti. Ukončením činnosti Národních stráží úkoly sokolů při zajišťování státní moci neskončily a dobrovolnické pluky Stráže svobody, složené opět
převážně ze členů sokolských jednot, se v roce 1919 zapojily do bojů s Maďary na Slovensku.
Po dvaceti letech existence Československé republiky přišel rok 1938. V atmosféře
plné nejistoty, strachu o osud republiky i odhodlání ji bránit vrcholily přípravy X. všesokolského sletu. Nejpůsobivějším okamžikem sletu – a možná celé historie sokolského
hnutí – se stala již zmiňovaná sletová skladba Přísaha republice, které se účastnilo na
30 tisíc sokolů. Zářijová Mnichovská dohoda a okupace českých zemí v březnu 1939
ale rozmetaly veškeré naděje. Byli to opět sokolové, kdo se od prvních dnů po vzniku
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Protektorátu Čechy a Morava zapojil do činnosti prakticky všech odbojových organizací. Vytvořili ale i vlastní organizaci Obec sokolská v odboji. V čele odbojové sítě, která
se od ústředí odvíjela přes župy až do místních jednot, stáli čelní činovníci sokolské
obce, především náčelník Augustin Pechlát. Taková síť bohužel nezůstala před gestapem dlouho utajena. V dubnu 1941 nařídil K. H. Frank, aby byla zastavena činnost
Sokola. To byl ale pouze první krok ve snaze okupantů o eliminaci sokolského odboje.
Reinhard Heydrich rozpoutal ihned po svém nástupu do funkce zastupujícího říšského
protektora v září 1941 krvavé represe proti českému odboji. Padl jim za oběť i Augustin
Pechlát. V noci ze 7. na 8. října 1941 byla zahájena „Akce Sokol“, při které byli systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot.
Celkem bylo postiženo asi 1 500 sokolů. Většina z nich byla transportována přes Malou
pevnost v Terezíně do koncentračního tábora v Osvětimi. Ještě během vlny zatýkání, 8. října 1941, podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce
sokolské. Hlavním argumentem byla skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil
v masovém měřítku odbojovému hnutí. Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje
se stala spolupráce při atentátu na Reinharda Heydricha. Sokolští odbojáři pojali atentát velmi osobně – jako krevní mstu nikoliv pouze za popraveného náčelníka Pechláta,
ale především za mrtvé z „Akce Sokol“. Bez doslova sebevražedné pomoci sokolů by
se atentát nemohl nikdy uskutečnit.
Sokolové se zapojili do bojů druhé světové války na všech frontách. Porážka nacistického Německa pro ně byla nejen cestou k osvobození okupované vlasti, ale i k uchování tradičních sokolských ideálů. Když byla v dubnu 1940 v Paříži založena Sokolská
župa Zahraniční, přivítal její vznik náčelník československé vojenské správy generál
Sergěj Ingr slovy: „Tak jako vždy, kdy národ náš potřeboval pomoci sokolského bratrstva, tak i nyní spoléhá na všechna věrná československá srdce, že se ozvou, když
Vlast zavolala. Jsem rád, že opět mohu zařaditi naše Sokolstvo mezi nejvěrnější.“ Celkové ztráty ČOS z let 1939 až 1945 byly po válce zpracovány na podkladě odpovědí
z 80 % sokolských jednot Čech a Moravy. Vězněno bylo 11 611 členů obce sokolské.
1 212 sokolů a sokolek nacisté popravili, v koncentračních táborech, káznicích a věznicích zemřelo dalších 2 176. Z řad dorostenců a dorostenek nepřežilo válku 124 osob.
V českém povstání padlo 654 sokolů, raněno bylo dalších 164. Odhodlání mužů i žen
z řad Sokola, hraničící se sebeobětováním, bylo pro okupanty obrovským překvapením. František Pecháček vyjádřil pocity mnohých sokolů ve svých posledních slovech,
pronesených ke spoluvězňům: „Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí.
Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem, protože vím,
že naše oběti nebyly marné.“
Po skončení druhé světové války byla sokolská organizace těžce oslabena. Mnoho vedoucích pracovníků zahynulo, přesto došlo krátce po osvobození ke spontánní
obnově činnosti. Sokol byl chápán jako organizace tvořící pevnou oporu demokracie
a jako protiváha sílící komunistické moci. Po válce prudce vzrostl počet jeho členů. Na
konci roku 1947 působilo v 52 župách 3 686 jednot a poboček s více než milionem členů.
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V únoru 1948 vedení ČOS odmítlo vytváření akčních výborů. Na vyhrocenou politickou situaci ale zareagovalo až v okamžiku, kdy byl mocenský boj už prakticky rozhodnut. Komunisté neponechali nic náhodě a okamžitě po únoru začali ustavovat tzv.
akční výbory, jejichž prostřednictvím měla být provedena „očista od reakčních živlů“.
V atmosféře vrcholících příprav na XI. všesokolský slet přicházela pro demokraticky
smýšlející sokoly rána za ranou.
Slet v roce 1948 byl vůbec největším v celé historii Sokola. Stal se obrovským vyjádřením podpory demokracii a prezidentu Benešovi. Současně sokolové demonstrovali
nesouhlas s nastupující komunistickou diktaturou. Slet zahájilo 18. června 1948 cvičení
sokolského žactva, které dalo spontánním voláním „ať žije prezident Beneš“ najevo své
přesvědčení. Cvičenci provolávali jména Edvarda Beneše a T. G. Masaryka a ostentativně ignorovali Klementa Gottwalda. Celá akce byla pod kontrolou komunistických bezpečnostních sil, které již v průběhu sletu zatkly na dvě stovky nejaktivnějších sokolů.
Velká obava panovala z průběhu slavnostního průvodu Prahou. Sokolové v průvodu
jednoznačně demonstrovali svůj odpor proti nastupující diktatuře. Provolávaná hesla
glosovala nepřítomnost manželů Benešových na sletu, zdůrazňovala oddanost sokolů
odkazu Masaryka a Beneše atd. Svůj vztah ke komunistům dávali sokolové najevo bez
zbytečných hrubostí, ale zcela jasně: „Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovat“. Kolem tribuny s představiteli státu a KSČ prošli sokolové mlčky s odvrácenými hlavami.
Jasně vyjádřený postoj většiny členů Sokola vůči novému režimu utvrdil vedení KSČ
v přesvědčení, že Sokol a celou sjednocenou tělovýchovu je potřeba zbavit všech, kteří
neprokáží poslušnost „lidově demokratickému zřízení“. Sokol měl být proto plně podřízen komunistickému vedení. V rámci očisty z něj bylo vyloučeno více než 11 000 lidí,
přes 1 500 činovníků bylo zbaveno funkcí a počet členů se výrazně snížil. Přijetí zákona
O organizaci tělesné výchovy a sportu v prosinci 1952 znamenalo zrušení jednotné organizace Sokol. Sokolská organizace přestala po 90 letech existovat. Fotografie sokolů
se po pouhých třech letech opět staly běžnou součástí vyšetřovacích spisů. Změnila se
jen jejich hlavička, na níž gestapo nahradila StB.
Sokol a jeho ideály ale přesto žily dál. Řada sokolů, kteří pokračovali ve cvičení po
únoru 1948, se snažila udržet kontinuitu sokolského hnutí. Tisíce sokolů ale, obdobně
jako v roce 1939, emigrovaly a zapojily se do zahraničních sokolských jednot po celém
světě. Sokolové dokázali po 40 let uchovat odkaz zakladatelů hnutí a předat ho dalším
generacím.
Prakticky po celou dobu existence sokolské organizace od jejího založení až do února
1948 hrála nikoliv nepodstatnou roli i necvičící část členstva Sokola, která tvořila více
než polovinu dospělého členstva. Tito muži, a od přelomu 19. a 20. století i ženy, se
podíleli na jiných, například kulturních aktivitách Sokola a svým členstvím pak především manifestovali své vlastenectví a odhodlání bojovat a bránit zájmy české národní
pospolitosti. Všichni sokolové a sokolky, ať již z řad cvičícího či necvičícího členstva,
tak stáli pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat…
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Památný den sokolstva – významný den ČR
8. 10. 2019
Vážení čtenáři,
letos poprvé si budeme připomínat osmý říjen nejen jako Památný den sokolstva,
ale nově i jako významný den České republiky. Věnujte, prosím, tomuto datu větší
pozornost než obvykle a zavzpomínejte na všechny padlé.
Aby co nejvíce sokolů i nesokolů a široké veřejnosti bylo informováno o novém významném dni ČR, byla vybrána kokarda s kovovým znakem Sokola. Kokarda je se sokolskou symbolikou spojena od založení spolku v roce 1862. Stala se neodmyslitelnou
součástí čapky pánského sokolského kroje i baretu u dámského sokolského kroje, dá se
připnout na klopu či jinou část oblečení jako symbol sokolské perzekuce.
Takže až potkáte někoho, kdo bude mít tuto kokardu na svém oděvu, vzpomeňte si,
že 8. říjen Památný den sokolstva = Významný den ČR.
Martina Hašková
starostka TJ Sokol Švihov

Tajemství hradu Švihova rozličná…
Pomozte nám odhalit tajemství švihovského hradu! Možná máte doma fotografie,
uchováváte vzpomínku. Cokoliv, co vám může připadat úplně obyčejné, by možná pomohlo umístit byť malý kamínek do mozaiky – zejména těch nejmladších – dějin hradu.
Nemusí jít jen o významné události, jako bylo natáčení úspěšné filmové pohádky
Tři oříšky pro Popelku. Příkladem neuvěřitelně drahocenného zdroje informací jsou
fotografie, která nám již před lety laskavě poskytla paní Helena Butulová. Drobným
chybějícím kamínkem může však být třeba událost z roku 1976. Tehdy se na Radu místního národního výboru ve Švihově obrátil tehdejší ředitel Krajského střediska státní
památkové péče a ochrany přírody v Plzni, aby došlo k vyřešení „problému“: Rodina, která tehdy bydlela v bývalých hospodářských budovách hradního statku, věšela
na nádvoří prádlo a to i během státních svátků, což pohoršovalo návštěvníky hradu.
K dopisu byla přiložena fotografická dokumentace z 9. 5. 1976.
- 12 -

I zdánlivě obyčejná fotografie, třeba někoho z rodiny, pózujícího před kulisou hradu,
může být cenným zdrojem informací o stavu a podobě hradu Švihova k danému roku.
Například fotografie z roku 1981 nám dává cennou informaci, že na střeše severního
paláce byl umístěn okap se svodem!

/foto Libor Marek/
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Zadáte-li si do vyhledávače největšího internetového serveru www.youtube.com
název hudební skupiny Olympic a její písničky Slunce, můžete následně shlédnout videoklip natáčený na švihovském hradě v roce 1974. Skupina Olympic nám pomohla
objasnit pozadí natáčení: „Byl to pořad – tušíme – Mladýma očima, ale jen upřesníme,
že jde o rok 1974. Písnička Slunce je sice z roku 1973, ale klip se točil až o rok později, už
je tam na basu Pavel Petráš, který přišel v lednu 1974. Celý pořad se natáčel na různých
místech Šumavy“. Videoklip zároveň poskytuje řadu informací o podobě hradu kolem
poloviny 70. let 20. století.

Kastelán pátrá po podobě altánu v hradní zahradě
Řada historických vyobrazení a také fotografie z první poloviny 20. století zobrazují
altán, jehož špičatá stříška se tyčila nad ohradní zeď vlevo od vstupní brány švihovského hradu. Mnozí pamětníci zmiňují, že si altán pamatují. I když jako velmi zanedbanou
stavbu. Bohužel všechna vyobrazení jsou pohledově z Žižkovy ulice. Nenašla by se
u někoho fotografie z druhé strany? Tedy ze zahrady? Taková, která by umožnila udělat si představu o někdejší podobě a funkci dnes již neexistujícího altánu a jeho blízkosti? Do budoucna plánujeme obnovu této stavby s využitím jako voliéry pro hendikepovaného dravce, který by zde našel domov a zpestřil pobyt návštěvníkům.

Tajemství pohřebních kočárů ze švihovského hradu
Řada Švihovanů se při návštěvě hradu zmiňuje o pohřebních kočárech, které se ve
druhé polovině dvacátého století nacházely v jedné z hradních stodol. V 90. letech
20. století však byly z hradu odstěhovány. Jedním z nich byl i velmi cenný pohřební
kočár města Plzně vyrobený slavnou firmou Brožík. Nyní je vystaven v Muzeu kočárů
pana Václava Obra v Čechách pod Kosířem na severní Moravě. Fotografie z archivu
památkového ústavu zachycující kočáry ve stodole k roku 1981. Jako majitel je uváděno
Západočeské muzeum v Plzni. Kdy ale byly kočáry přivezeny na Švihov a proč nebo
kdy přesně byly odvezeny? Nevíme! Neměl by někdo některou z informací k dispozici?

/foto - kočár v muzeu/
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Pokud jste ochotni podělit se s námi o dokumenty, fotografie, vzpomínky nebo domněnky, moc rádi se s vámi setkáme. Prosíme, kontaktuje nás.
Adresa:
Vodní hrad Švihov
Žižkova 1
340 12 Švihov
Telefon: 376 393 378
E-mail: svihov@npu.cz

Vodní hrad Švihov hledá pro sezónu 2020 POKLADNÍ / POKLADNÍKA
(prodej vstupenek a suvenýrů) na pracovní smlouvu
(plný nebo částečný úvazek) na dobu určitou s nástupem od 1. 4. 2020 nebo dle dohody.
/dr/

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN
TJ SOKOL ŠVIHOV
tělocvična ZŠ Švihov
Pondělí:

16.00 – 17.00
19.00 – 20.00

rodiče s dětmi – V. Beštová
ženy I. – V. Beštová

Úterý:

15.00 – 16.00
20.00 – 21.00

předškoláci – M. Hašková
ženy II. – M. Spasová

Čtvrtek:

16.00 – 17.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

žákyně – J. Pinkerová, J. Suchá
jóga – Linda Foster
badminton – V. Krieger

hala ZŠ Švihov
Úterý:

18.30 – 20.00

volejbal – M. Beránek

Středa:

17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00

florball žáci l. /nar. 2012-2010/
florball žáci ll. /nar. 2009-2007/
florball žáci III. /nar. 2006-2001/
- M. Bubeník, J. Daněk, T. Daněk
- florbal muži

20.00 – 21.00

kulturní dům
Pondělí:

18.00 – 19.00
19.00 – 21.00

stolní tenis – žáci
stolní tenis – I. Jánská

Úterý:

18.00 – 20.00

softtenis
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Město Švihov zve na setkání,
které se bude konat v sobotu

7. prosince 2019 od 14.30 hodin
ve velkém sále KD Švihov
Setkání je určeno pro všechny,
kteří se rádi setkají při hezké písničce.
K tanci a poslechu zahraje SKALANKA.

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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