Červen 2020

Číslo 3/2020

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.
Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 185/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s dohodou o umístnění stavby Švihov, KT, nám. Dr. E.
Beneše 149 – NN č. IV-12-0016168/1/VB do pozemku parc. č. 291 v k. ú. Kaliště
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 186/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje účelovou dotaci pro Plzeňský kraj na zajištění dopravní obslužnosti ve výši 92 290 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 187/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Stavební úpravy atletické dráhy u fotbalového hřiště ve Švihově“ společnosti Linhart spol. s r. o., IČ 47052121,
se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem za cenu 1 699 940 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 188/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Oprava povrchu místní komunikace Kamýk – Těšnice“ společnosti Silnice Horšovský Týn, a. s., IČ 45359164,
se sídlem Nad Rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn za cenu 1 349 000 Kč + DPH.
Zakázka se bude realizovat pouze v případě, že na tuto akci bude poskytnuta
dotace.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 189/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Oprava fasády přístavby KD
Lhovice“ společnosti HADIKO s. r. o., IČ 25203801, se sídlem Srbice 27, 339 01
Mochtín za cenu 173 998,69 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 190/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Toalety KD Stropčice“ panu
Miroslavu Šobrovi, Stropčice 13, 340 12 Švihov za cenu 487 943 Kč včetně DPH.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 191/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Nahodilá těžba kůrovcová
a větrné zlomy a vývraty“ panu Jindřichu Čížkovi, Za Vodou 359, 340 12 Švihov
za cenu 380 Kč/m3 včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 192/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje pro nově vzniklou ulici název „Špeldova“
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 193/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku č. 76/2 v k. ú. Švihov Radkovi
a Jaroslavě Krištofové, bytem Čehova 132, 340 12 Švihov za cenu 800 Kč/m2
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 194/Z16/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM nesouhlasí se směnou pozemkou parc. č. 1050 v k. ú. Kokšín za pozemek parc. č. 1784 v k. ú. Švihov
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1 (Pošar), zdržel se 1 (Staněk).
Usnesení č. 195/Z16/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: ZM schvaluje zařazení území obce do území působnosti Místní
akční skupiny Pošumaví, zapsaný spolek na programové období 2021 – 2027.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 196/Z16/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s dotací z programu spolků na rok 2020 pro SDH
Stropčice 2000,- Kč (Dětský den), ZO ČZS Švihov 2000,- Kč (Zájezd), ZO ČZS
Švihov 2000,- Kč (Přednáška) ZO ČZS Švihov 2000,- Kč (Zahrádkářský ples),
SDH Třebýcinka 2 000,- Kč (oslava MDŽ) a SDH Třebýcinka 2 000,- Kč (Posezení
s harmonikou)
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 197/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s bezplatným zapůjčení festivalového stanu pro
SDH Kamýk na soutěž konanou v roce 2020
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 198/Z17/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavřít nájemní smlouvu v domě s pečovatelskou
službou na adrese V Zahrádkách č. p. 411, 340 12 Švihov s paní Emilií Valterovou,
nar. 8. 10. 1935, bytem Malechov 33, 339 01 Klatovy
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 199/Z17/20 bylo schváleno.
- 3 -

Oprava
hasičské zbrojnice
Stavební práce na zakázkách města Švihova se rozeběhly v nasmlouvaných termínech bez ohledu na pandemii COVID 19 a restriktivní opatření vlády.
V polovině března zahájila firma Šimáček – stavby s.r.o. opravu podlah garáží hasičské zbrojnice ve Švihově. Původní podlahy zhotovené před téměř 50 lety v akci Z
nebyly zpevněny kovovou armaturou a tvořila je vrstva 10 – 15 cm betonu. Poslední
suché roky navíc významně snížily hladinu spodní vody a to způsobilo vysychání hliněné navážky pod podlahami. V prosinci loňského roku nastal havarijní stav, kdy se
propadly dvě podlahy pod hasičskými cisternami. Navíc se začaly propadat všechny
sloupy, které podpírají konstrukci střechy.
Zhotovitel předal hotové dílo (náklady 1.160.000 Kč) v polovině května. Konstrukci
nové podlahy nyní tvoří 60 cm silný zhutněný štěrkový podsyp a 25 cm silný beton
vyztužený železnou sítí. Základy opěrných sloupů jsou pomocí konstrukce z železné
armatury rozšířeny na větší plochu a vetknuty do konstrukčních vrstev podlahy. Svařovanou armaturou jsou zpevněny i vrchní části podpěrných sloupů.
Členové SDH Švihov přiložili také ruku k dílu a díky odborné zdatnosti svých některých členů opravili v garážích vytápění, osvětlení, garáže vybílili a vyrobili nové šatní
skříňky. Za stovky bezplatně odpracovaných hodin patří členům SDH Švihov velké
poděkování!
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Nová autobusová zastávka v Třebýcince
V loňském roce přistoupil POVED, organizátor veřejné dopravy zřizovaný Plzeňským krajem, k výraznému omezení počtu zastavení vlaků v zastávce Červené Poříčí.
Tato vlaková zastávka je prakticky jedinou zastávkou zajišťující dopravní obslužnost
Třebýcinky, kam již dlouhá desetiletí nezajíždí linkové autobusy. Při společném jednání starosty města Švihova a starosty Červeného Poříčí s ing. Pavlem Čížkem, radním
Plzeňského kraje pro dopravu, byl přednesen záměr Plzeňského kraje provést v roce
2020 další snížení počtu zastavení vlaků v této zastávce. Hlavním důvodem tohoto
rozhodnutí kraje je malý počet cestujících využívajících tuto zastávku. Jako řešení neuspokojivé situace s dopravní obslužností v Třebýcince byl přijat návrh města zavést
do této místní části Švihova autobusovou linku, která bude mít dva spoje ráno a dva
odpoledne.
Nová autobusová linka začala do Třebýcinky zajíždět od prosince loňského roku,
kdy zde byla zřízena provizorní autobusová zastávka, která musí být do 30. 6. 2020 nahrazena zastávkou zkolaudovanou dopravním úřadem. Začátkem letošního roku bylo
získáno stavební povolení a v dubnu stavbu zastávky provedla firma Eurovia Silba a.s.
za částku 343 000,- Kč.
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Nová autobusová zastávka v Třebýcince

Zpráva o stavu bezpečnostní situace
na teritoriu OOP Švihov
Bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Švihov lze charakterizovat jako
dlouhodobě stabilizovanou, kdy v roce 2019 nebyl zaznamenán žádný případ závažného narušení veřejného pořádku. Bezpečnostní opatření přijatá a prováděná ze strany
policie ve spolupráci s Městem Švihov a ostatními zástupci územní samosprávy plní
svůj účel. Stabilizovaný je i personální stav zdejšího oddělení, který činí 10 policistů.
Na úseku trestního řízení bylo v roce 2019 policisty zdejšího oddělení prošetřováno
celkem 63 trestných činů, což je o 13 trestných činů více než v roce 2018, kdy bylo
prošetřováno 50 trestných činů. V roce 2019 se podařilo objasnit 36 trestných činů
a celková objasněnost činila 57,14 %. V roce 2019 došlo k nárůstu majetkové kriminality, kdy převládající podíl tvořily zejména krádeže vloupáním do rekreačních objektů
a krádeže věcí viditelně uložených v odstavených vozidlech. V 15 případech byli zjištění pachatelé trestných činů realizováni ve zkráceném přípravném řízení.
V přestupkovém řízení bylo v roce 2019 objasňováno celkem 312 přestupků. Převažujícími byly přestupky proti majetku, zejména krádeže volně odložených věcí. Část
objasňovaných přestupků na úseku majetku byla spáchána prostřednictvím internetu,
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kdy při objasňování těchto skutků byla ve spolupráci s policisty Oddělení hospodářské kriminality v Klatovech v několika případech rozkryta trestná činnost, která byla
následně realizována v trestním řízení. Druhou nejpočetnější skupinou objasňovaných
přestupků byly přestupky na úseku občanského soužití, zejména konflikty v rodinách
a mezi osobami blízkými. V roce 2019 byl řešen jeden incident se znaky domácího násilí, kdy žádná násilná osoba nebyla policií vykázána ze společného obydlí.
Na úseku dopravy bylo policisty zdejšího útvaru zjištěno celkem 195 přestupků, za
které bylo na pokutách příkazem na místě vybráno 35 100,- Kč, ve 3 případech byly
podezřelým zadrženy řidičské průkazy. V roce 2019 bylo u třech řidičů zjištěno požití alkoholu před jízdou a v jednom případě bylo u řidiče zjištěno užití omamných a
psychotropních látek. V rámci okresu Klatovy došlo celkem k 457 dopravním nehodám řešených policií. Při těchto dopravních nehodách bylo usmrceno 7 osob, 4 osoby
byly zraněny těžce a 284 osob lehce. Celková hmotná škoda vzniklá při dopravních
nehodách činila v roce 2019 - 34.675.100,- Kč. Ve služebním obvodě OOP Švihov došlo
v roce 2019 celkem ke 29 dopravním nehodám s celkovou škodou 3.775.600,- Kč. V šesti
případech bylo u účastníků dopravní nehody zjištěno požití alkoholických nápojů před
jízdou. Při dopravních nehodách ve služebním obvodě OOP Švihov došlo v roce 2019
k usmrcení jedné osoby, jedna osoba byla zraněna těžce, 29 osob utrpělo lehké zranění.
V roce 2019 bylo v rámci činnosti zdejšího oddělení zatčeno, zadrženo, zajištěno
a předvedeno celkem 17 osob, byly vypátrány 2 osoby v rámci Schengenského informačního systému.
V rámci výkonu obchůzkové služby byl ze strany zdejšího oddělení policie kladen
důraz na preventivní činnost, kdy byly prováděny pravidelné kontroly chatových oblastí, zemědělských objektů a odstavených vozidel. Ze strany policie byl i v roce 2019
prováděn zvýšený výkon služby se zaměřením do lokalit, kde se v minulosti vyskytovaly osoby užívající OPL. Při provádění preventivních opatření na úseku tzv. drogové
problematiky je policisty zdejšího oddělení využíváno speciálně vycvičeného služebního psa na vyhledávání OPL, kdy jeho dlouhodobé nasazování do prováděných preventivních akcí přispělo k vytlačení osob užívajících omamné a psychotropní látky z veřejně přístupných prostor. Opatření na úseku prevence drogové kriminality je ze strany
policie trvalé, této problematice je neustále věnována zvýšená pozornost. Informace
získané policisty zdejšího oddělení jsou ve spolupráci se službou kriminální policie ÚO
Klatovy průběžně vyhodnocovány za účelem jejich možného využití v trestním řízení.
V průběhu roku 2019 byly prováděny kontroly restauračních zařízení se zaměřením
na podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám ze strany personálu restauračních zařízení, při kterých nebylo zjištěno žádné pochybení. Ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem proběhly kontroly restauračních zařízení, kdy zjištěné nedostatky
na úseku požární bezpečnosti byly řešeny v rámci kompetence Hasičského záchranného sboru. V rámci preventivní činnosti se policisté v průběhu roku 2019 zúčastnili
několika besed ve školských zařízeních.
Stav vzájemné spolupráce Policie ČR s orgány místní samosprávy hodnotím ze strany zdejšího oddělení velmi pozitivně a touto cestou bych chtěl Vám všem, kteří se na
spolupráci podílíte, poděkovat za Váš profesionální přístup a podporu, kterou policii
v rámci svých možností poskytujete.
komisař Bc. Jiří Kolář
vedoucí oddělení
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Dopravní nehody v Kokšíně
S rostoucí hustotou provozu na komunikaci I/27 narůstá v úseku mezi Švihovem
a Dehtínem počet dopravních nehod. Poslední tři roky se opakují dopravní nehody
především v zatáčce na vjezdu do Kokšína ve směru od Švihova. Podle názoru místních občanů, města i Policie ČR má na zvýšené nehodovosti od r. 2018 velký podíl zhoršená kvalita povrchu vozovky. Bohužel správce komunikace (ŘSD ČR správa Plzeň)
zhoršenou kvalitu vozovky neuznává a není ochoten opravu povrchu silnice provést.
V lednu proběhlo na radnici ve Švihově jednání zástupců ŘSD ČR, Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Policie ČR se starosty měst a obcí při komunikaci I/27 v úseku Přeštice – Klatovy. Předmětem jednání byly možné varianty vedení přeložky silnice I/27,
která se plánuje již více jak 40 let a její realizace je zatím stále v nedohlednu.
Nejdůležitějším závěrem tohoto jednání bylo připravit v nejbližší době projektovou
dokumentaci na obchvat Kokšína a Dehtína, který bude veden od nádraží ve Švihově
při železniční trati, obejde Dehtín od západu a u Štěpánovské skládky se napojí na stávající trasu této státní silnice. Podle vyjádření ing. Brabce z generálního ředitelství ŘSD
ČR je reálné postavit tento obchvat do pěti let. Realizací této stavby dojde k výraznému
snížení průjezdu počtu vozidel Kokšínem z dnešních 12 000 na několik set. Především
bude odstraněn úsek, kde se ročně stane několik desítek dopravních nehod s miliónovými škodami, při kterých dochází často ke zranění osob a bohužel i k úmrtí. Jenom
v neděli 31. května došlo v Kokšíně ke třem dopravním nehodám za účasti čtyř vozidel,
při kterých byly dvě osoby zraněny. A to v době, kdy z důvodu uzavření mostu pod
tratí v Dehtíně jezdí auta ve směru od Plzně přes Švihov a Malechov a tedy provoz
v Kokšíně je poloviční…

Opilý řidič smetl 31. 5. 2020 zaparkované auto i plot dětského hřiště
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Školní rok 2019/2020 v Mateřské škole Švihov tak
trochu „N A R U B Y“.
Školní rok 2019/2020 začal v naší mateřské škole jako obvykle. Z počátku trochu
zmatků a slziček, ale během měsíce září jsme zajeli do kolejí školního programu „Putování se Sluníčkem“ a těšili jsme se na příjemná setkání s dětmi, rodiči i přáteli mateřské
školy. Velmi rychle se kalendář na stole vedoucí paní učitelky zaplnil nabídkami divadel, výletů a akcí, které měly po celý školní rok zpestřovat klasickou náplň ŠVP. Školní
vzdělávací program Mateřské školy Švihov, který má výstižný název „Putování se Sluníčkem“, i laikovi napovídá, že po celý školní rok putujeme ročními obdobími, která
jsou pro nás motivací pro vzdělávací nabídku a na ni navazující očekávané výstupy ze
závazného Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. V průběhu školního roku
děti v mateřské škole vzděláváme v 5 oblastech - oblasti biologické, psychologické,
interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány Dítě
a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. Děti
se snažíme vzdělávat a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem prostřednictvím
prožitkového a kooperativního učení hrou, uplatňujeme formy situačního učení. Školní
vzdělávací program MŠ Švihov vychází z myšlenek osobnostně orientované filozofie
předškolní výchovy, která uznává dominantní roli rodiny a maximálně se spolupráci
s rodinou otevírá. Pro rodiče s dětmi pořádáme pravidelné akce, které se těší jejich
zájmu i zájmu prarodičů, někdy dokonce i široké veřejnosti. A tak tomu mělo být
i v letošním školním roce. V měsíci září kromě toho, že nás přivítal pestrou výzdobou
v podzimních barvách, jsme navštívili v respiriu ZŠ Loupežnickou pohádku karlovarského „Divadla z bedny.“ Tento měsíc byl pro paní učitelky, paní asistentky i paní
uklízečky plný příprav a chystání na „Velkou podzimní slavnost“, kterou již tradičně každých pět let pořádáme k výročí založení prvního předškolního zařízení a zároveň o 20 let déle nové budovy mateřské školy ve Švihově. V září 2019 jsme slavili již
80 let od založení dětského útulku v židovské synagoze ve Vrchlického ulici. Na Velké podzimní slavnosti jsme se sešli s rodiči a dětmi, širokou veřejností, bývalými paními učitelkami a ředitelkami v sobotu 5.října na zahradě MŠ. Slavnosti se zúčastnil
i nový pan ředitel ZŠ a MŠ Švihov Mgr. Jakub Topinka, místostarosta Města Švihov
pan Jiří Unger i starostové okolních obcí. Slavnost zahájilo vystoupení dětí z kroužku
„Taneční miniškoličky“ a poté měli všichni možnost prohlédnout si v budově MŠ výstavu dětských prací a historických fotografií. Ve třídě „Kuřátek“ souběžně probíhalo
představení divadelního souboru „Dolaňáček“. Pro všechny přítomné bylo připraveno
dětmi a zaměstnankyněmi MŠ bohaté občerstvení, které přispělo k příjemné atmosféře celé slavnosti. I na podzimní drakiádě, která proběhla na konci měsíce října, jsme
přivítali kromě dětí a rodičů z MŠ i bývalé rodiče a děti, které již navštěvují základní
školu. Již několik let se scházíme na stadióně ZŠ, který nám poskytuje dostatečně velký
a bezpečný prostor. Potěšilo nás nejen pravé počasí na draky, ale i stále přibývající draci
„z domácí dílny“. Tuto akci jsme jako každoročně zakončili opékáním vuřtů na zahradě
MŠ. Ve čtvrtek 14. listopadu 2020 opět osvítily švihovský hrad lampióny téměř stovky
dětí, které přišly se svými rodiči na „Martinskou slavnost“, která je též již nezbytnou
součástí podzimní prosby dětí o sníh. Tentokrát byl švihovský hrad osvícen pouze
zvenčí, neboť z technických důvodů jsme zvolili opačnou cestu průvodu, který vedl
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sv. Martin na koni až na zahradu MŠ. V amfiteátru děti sehrály divadelní podobu legendy o sv. Martinovi a samozřejmě nechyběla martinská halekačka. Výtěžek z občerstvení a dražby martinských hus každoročně využívá Sdružení rodičů a přátel mateřské
školy Švihov k nákupu hraček a dárků pro děti naší MŠ k Vánocům a MDD. Zároveň
část výtěžku z Martinské slavnosti věnujeme Nadaci Kuře.
Ke zpestření života dětí v MŠ přispívají i návštěvy divadel v MŠ a někdy za divadlem jezdíme i mimo MŠ. V letošním školním roce jsme viděli Loupežnickou pohádku
a Vánoční příběh karlovarského Divadla z bedny, Divadlo Řimbaba pro nás sehrálo
pohádku „O Popelce“, do Plzně do Divadla Alfa jsme vyjeli za pohádkou „O Honzovi“
a SDS Klatovy nás přivítala pohádkou „Včelí medvídci“ a „O statečném kováři“. Celý
předvánoční a vánoční čas jsme zaplnili trochu strašidelným setkáním s čerty, Mikulášem a anděly ze ZŠ. Velmi přátelské byly Vánoční hrátky s rodiči a prarodiči, které jsou
pojaty jako vánoční dílnička a děti si z MŠ odnáší společně vyrobené vánoční ozdoby
a přáníčka. ZUŠ Klatovy pro nás nezapomněla připravit krásný vánoční koncert a pěvecký sbor dětí ze ZŠ nám předvánoční čas zpříjemnil pásmem koled a vánočních písní.
Samotná vánoční nadílka probíhá nejdříve na zahradě MŠ, kde děti nadělují ptáčkům
a zvířátkům, a potom teprve se těší z dárků přichystaných pod stromečky v jednotlivých třídách. Měsíc leden byl pro nás časem malého oddechu a na konci měsíce února
jsme se veselili na maškarním karnevalu v malém sále kulturního domu ve Švihově. Bohužel březen 2020 a ostatní měsíce nám z důvodu koronavirové pandemie přichystaly
velkou přestávku a museli
jsme oželet spoustu naplánovaných divadel, výletů,
oslav a zajímavých výprav
za zvířátky. Třetí květnový týden jsme se vrátili do
opuštěné MŠ a těšíme se,
že alespoň v měsíci červnu
bude naše MŠ plná dětského smíchu a příjemných
překvapení. Mám radost,
že životem naší MŠ prolíná
tak úzce spolupráce s rodiči
i prarodiči dětí, kteří svojí účastí na našich akcích
a svojí vstřícností při společném setkávání dávají najevo, že náš školní program
„Putování se Sluníčkem“ je
pro nás všechny zajímavý
a obohacující. Děkuji všem,
kteří naši MŠ podporují
a pomáhají nám.
Beštová Vladimíra, vedoucí
PV ZŠ a MŠ Švihov
V přírodě
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Slavnost sv. Martina

V přírodě

Ve školce
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Jak šel čas v roce 2019 v SDH Švihov
Každý začátek roku zahajujeme dá se říct slavnostně a to vždy při setkán, které pořádá město Švihov u příležitosti oceňování členů dobrovolných spolků.
V letošním roce jsme mohli tak poděkovat paní Věře Mlnáříkové, která je členkou
sboru od roku 1973, věnovala se mládeži, poté vedla hasičskou pokladnu, je členkou
Roty rychlého nasazení a nyní přivedla k hasiččině i svá vnoučata a pomáhá nám při
dětských akcích.
Měsíc leden – toť plesová sezona a nabízí se hasičský ples. S jeho přípravou začínáme už v prosinci předešlého roku, kdy se nakládají utopenci a rozdělují úkoly ohledně sponzorů. V lednu pak zajišťujeme, co k plesu patří - zvaní, předprodej vstupenek
a místenek, tombolu, jednohubky, stavění sálu, no a když je vše hotovo, můžeme plesat. Letos se ples vydařil, měli jsme velkou návštěvnost, k tanci a poslechu hrála Vrchovanka, prodali jsme vše, co bylo připraveno, lidé se bavili do časných ranních hodin.
V lednu a únoru jsme navštívili dva naše členy, abychom jim poblahopřáli k 70. narozeninám. Oběma jsme předali malou pozornost jako poděkování.
Únor zaměstnal i naši výjezdovou četu, potrápilo je počasí. Silný vítr porážel stromy.
Čtyřikrát byli povoláni operačním střediskem HZS na jejich odstranění. Ještě v únoru
se zúčastnili dva zástupci sboru schůzky na Městském úřadu ve Švihově ohledně spolupráce spolků. Pozvali jsme německé hasičské přátelé na naše oslavy.
V únoru si vyjeli do světa i naši mladí hasiči a malí Soptíci a to na Zimní sraz do Kašperských Hor. Této soutěže se zúčastňujeme pravidelně a děti se na ni těší. Letos se nám
obzvlášť dařilo a to v kategorii přípravky, ve které soutěží tříčlenné hlídky ve věku 3-6
let. Měli jsme zastoupení tří družstev. Zadařilo se a cinklo to (jak by řekl Luděk Mottl).
Děti přivezly zlato, bronz a ještě první a druhé umístění v jednotlivcích.
I mladí hasiči, kteří soutěžili v pětičlenných hlídkách, zabodovali. Nestáli sice na
stupních vítězů, ale ostudu neudělali. Krom toho si přivezla Renatka Netrvalová první
umístění v jednotlivcích.
A čas běží a máme březen – začínáme masopustem – kdy děvčata podpořila masky
v průvodu (tomu předchází několik schůzek na ladění masek) a kluci zase zajišťují občerstvovací zastávku v hasičárně. Je to další příjemná akce, kde se lidé baví.
10. března zaznamenali členové výjezdové jednotky dva zásahy a to ve 21.19 hodin
na likvidaci padlého stromu ve Švihově na faře. Tam vyjelo 12 členů. A druhý výjezd
byl nahlášen ve 21.58 hodin. Na likvidaci stromu směr Třebýcinka vyjelo 7 členů jednotky.
4. dubna byli hasiči požádáni operačním střediskem HZS na pomoc při transportu
pacienta v bytovém domě. Vyjelo 5 členů.
Měsíc duben, květen a červen patří především dětem. Mladí hasiči zúročují zimní
přípravu. Jarní část hry Plamen se skládá z technických disciplín, kde je potřeba hlavně
fyzička a zručnost. A tak pilně trénovali – nejdříve v kulturním domě, a když počasí dovolilo, začali na louce za hasičárnou. To už bylo veselejší, protože přišla na řadu voda
a tu děti milují. V dubnu si mladí hasiči udělali dvoudenní soustředění v sobotu a neděli, kdy pilovali požární útok, štafetu 4x60, štafetu dvojic a požární útok CTIF. Mladší
okoukávali různé fígle od starších a společně se snažili co to šlo. V květnu ještě věnovali
přípravě jednu sobotu a 19. si jeli změřit své umění na okresní kolo hry Plamen, které se
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konalo v Malém Boru. Děti přivezly pěkná umístění. Zúročilo se náročné trénování za
mnohdy těžkých povětrnostních podmínek. Přivezli jsme si 9. místo v kategorii mladší
a 11. ve starších. Celkový výsledek byl ovlivněn nepovedenou podzimní částí hry, jelikož jsme v dílčích disciplínách dosáhli i na pěkné 4. a 5. časy v obou kategoriích. Děti si
zaslouží velkou pochvalu, protože se opravdu snažily. Velké díky patří všem trenérům
a dalším pomocníkům za strávený čas při přípravách na tuto soutěž.
Poslední sobotu v květnu jsme si jeli zasoutěžit, my dospěláci, na okrskovou soutěž
do Štěpánovic. Měli jsme možnost si změřit síly v rámci okrsku. Počasí nám přálo, štěpánovický areál a jeho zázemí je super, takže jsme si užili příjemnou sobotu.
V květnu zaznamenali kluci dva výjezdy. Byli povoláni operačním střediskem HZS
na čištění komunikace. Tam vyjela CAS 32 T 815 a CAS 20 T 815 s posádkou pěti členů.
13. května na záchranu osoby, pád parašutisty, vyjelo 11 členů.
Měsíc červen zahájili naši nejmenší svým vystoupením, hasičskou rozcvičkou a pohádkou o vodníčkovi na Dni IZS v Klatovech. A když už jsme znímili naše nejmenší,
tak několik slov o jejich činnosti. Jsou to prckové ve věku 3-6 let, kterých máme jedenáct, schází se pravidelně každé pondělí v hasičárně nebo, pokud počasí dovolí, venku
za hasičárnou. Hrají si a přitom se učí hasičským dovednostem jako jsou topografické
značky, uzle, hasičské prostředky. Spojují, rozvinují a stáčí hadice a ve finále hasí svým
hasičským autíčkem. Toto vše je učí Mirek Bubeník a Milada Šperlová. A máme i výborné pomocníky z řad rodičů a to hlavně Janu a Romana Gočovy a Věrku Mlnaříkovou. Kromě dne IZS jezdíme na ukázky při oslavách sborů nebo na festival přípravek.
Výhoda je, že v přípravce se děti naučí základním návykům a nesou si je s sebou do
mladých hasičů. Mladí hasiči jsou zapojeni do hry Plamen. Jedno družstvo v kategorii
mladší a jedno v kategorii starší. 11. června jsme uspořádali Den s hasiči pro Základní
školu ve Švihově, chtěli jsme ukázat práci dětí a tím přilákat další děti do hasičského
kroužku. Myslíme, že si to naše děti jak se patří užily, když mohly svým spolužákům
ukázat něco, co oni neumí. Hlavně takový požární útok s vodou, to je třešnička na dortu. Mladší děti si zase oblíbily útok CTIF.
15. června, to byla sobota, jsme nevěděli, kam se dřív vrtnout. V Mezihoří slavili
hasiči výročí – tam naši reputaci zachránili bratři Ježkové, dále se konalo okresní kolo
v požárním útoku, kde soutěžili mladší chlapci, a odpoledne si ještě zajeli na soutěž do
Nezdic. Malí Soptíci jeli na krajský festival přípravek do Nebílov. A vše jsme završili
22. června oslavami 140 let našeho sboru. Oslavy byly důstojné a vydařené.
Začínající letní slunečné měsíce jsou svým způsobem období, kdy se snažíme načerpat sílu a nechat odpočinout tělu. Děti mají prázdniny a spolkový život je klidnější. Ale
to se nevztahuje na členy výjezdové jednotky. Ti byli povoláni operačním střediskem
5. července na požár pole, kam vyjelo 11 členů, a bylo to za pět minut dvanáct. Další
výjezd zaznamenali 25. července na požár pole u obce Biřkov. Na místo události vyjeli
s oběma CAS v počtu 8 členů. 18. srpna zaznamenali výjezd na padlý strom u Kokšína.
Vyjelo 5 členů.
V garážích nemáme jen moderní hasičská vozidla, ale i jeden historický poklad – děti
jí říkají babička Erenka. S tou jezdíme většinou na oslavy výročí založení sborů.
A je tu září, začínáme trénovat s dětmi. Protože nás čekal Závod požárnické všestrannosti a štafeta CTIF, trénovali jsme pilně a dvoufázově. Chtěli jsme v okrese uspět. Závěr měsíce patřil pro změnu dorostencům a dospělákům. Hasiči v Kamýku uspořádali
soutěž „O pohár starosty města“. Švihováci měli zastoupení v kategorii mužů a žen.
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Čekalo nás nejedno překvapení, protože v Kamýku není o fantazii nouze. Před vlastním útokem bylo zapotřebí například přeříznout větev, překonat lezeckou překážku,
vylovit jablko z vody, poskytnout první pomoc. I tady jsme se pobavili a užili spoustu
legrace.
5. října jsme uspořádali i pro okolní sbory - okrsku Malechov, Červené Poříčí a Borovy tzv. zahřívací kolo ZPV a štafety CTIF. Počasí nám vůbec nepřálo, přesto se závod
v celku povedl a účel byl splněn. 19. října jely děti na ostrý závod do Žihobců. Mladší
kategorie je po splnění ZPV a štafety CTIF na 4. místě z 16 a družstvo starší kategorie je
na 13. místě z 29. U starší kategorie se hraje o setinky.
Zatím poslední výjezd naší výjezdové jednotky je zaznamenán 16. října a to na požár
rodinného domu, kde byla použita dýchací technika. Jednotka vyjela v počtu 7 členů.
Listopad pro změnu patří našim dříve narozeným členům. Uspořádali jsme „Posezení s písničkou“, což je příležitost se v hasičárně sejít, posedět, zatancovat si a hlavně
zavzpomínat a popovídat. Jsou zváni členové a jejich rodinní příslušníci a vždy je to
velmi milé setkání.
Máme opravdu velký důvod k oslavě – před 140 lety byl ve Švihově založen Sbor
dobrovolných hasičů. Pohnutkou k založení sboru byly katastrofální požáry, které Švihov několikrát téměř zničily. Největší požár postihl Švihov 22. července 1865. Vypukl
v domě číslo 43 (dům bývalého řezníka Krále). Panovala tehdy dlouhotrvající vedra
a právě toho dne byl silný vítr. V několika hodinách se oheň rozšířil do všech ulic
a celkem lehlo popelem 127 domovních čísel, škola, židovská synagoga, 49 stodol
a 100 chlévů. Jen 14 domků bylo zachráněno. Požár si vyžádal i tři lidské životy a přes
220 rodin bylo na mizině. Oheň trval dlouho do noci a znalci tehdy odhadli škodu na
300 000 zlatých.
Na to několik místních občanů nadšených pro krásnou ideu „pomoci z lásky k bližnímu“ přikročilo k založení hasičského sboru ve Švihově. K těmto nadšencům náleželi
starosta města František Souček, kaplan Josef Hladík a Ignác Bayer. Bylo vydáno provolání k občanům, aby hojně ke sboru přistoupili. Na tuto výzvu se obratem přihlásilo
18 činných členů, jejichž výcviku se ujal velitel hasičského sboru v Klatovech Václav
Kohl. Ustavující schůze se konala 24. dubna 1879. Nadšení a píle členů byla veliká,
neboť 28. září 1879 se konalo první veřejné hasičské cvičení. Po slavnostních bohoslužbách a obědě předvedli švihovští hasiči cvičný zásah na budově radnice. Popularita
sboru neustále rostla a na konci roku 1879 čítal sbor 77 členů, vesměs z řad řemeslníků. Je zajímavé, že již roku 1850 byl Švihov vybaven dvěma stříkačkami. Dále bylo ve
Švihově celkem dvanáct háků, pět požárních žebříků, čtyři štoudve na vodu a patnáct
košíků napuštěných dehtem.
Mějme na paměti, že být hasičem je poslání, a buďme hrdi, že jsme členy sboru dobrovolných hasičů. Jistě mi dáte za pravdu, že za slovíčkem hasič, člen sboru dobrovolných hasičů, se skrývá mnoho a mnoho odpracovaných hodin a hodně času stráveného
jak na hasičárně, či na různých hasičských akcích, nebo čas věnovaný našim mladým
hasičům. To vše bez nároku na odměnu. Je to obdivuhodné a za to patří hasičům velký
dík.
/mš/
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Hrad a jeho tři novinky!
V pondělí 25. 5. 2020 byl hrad po nucené přestávce opět zpřístupněn veřejnosti. Přišla
jediná skupinka šesti osob s tím, že tudy jen projíždějí a spěchají. Po příslibu, že jim
prohlídku uděláme kratší, aby mohli pokračovat v cestě, šli na prohlídku a stali se tak
prvními letošními návštěvníky.
Probuzení hradu po nezvykle dlouhém zimním spánku je tedy zatím spíš ospalé.
Vidět na nádvoří živého člověka je však o to radostnější. Vždyť za normální situace by
právě v těchto dnech bylo nádvoří plné capartů ze školek a prvních stupňů základek
ze širokého okolí – plánovali jsme školní výlety na hrad s prohlídkou, divadlem a dílničkou na výrobu loutky.
Ptáte se, co se na hradě dělo v době jeho uzavírky? Kdo sledoval náš seriál Za hradbou, trošku tuší. Zaměstnanci hradu měli po celou dobu plno práce. A nejen proto, aby
byl hrad připraven na otevření. Pustili jsme se do mnoha činností, na které běžně v jarních měsících nezbývá čas. A věnovali jsme se i zvířecím kamarádům – během května
se narodilo šest beránků a jedna ovečka.
Připravili jsme také tři novinky. Tři, jako bylo kouzelných oříšků. Ta největší a nejtěžší je ve vstupní síni. Po dlouhém plánování a výrobě byla dokončena a instalována
restaurátorská kopie náhrobku Půty Švihovského. Náhrobek umístěný v klášterním
kostele v Horažďovicích byl odborně obtisknut do formy, ze které byly odlity dva tyto
exponáty – jeden pro horažďovické muzeum, jeden pro švihovský hrad. Až náhrobek
spatříte při prohlídce hradu na vlastní oči, uvidíte, jak pěkně do expozice hradu zapadl
a jakou dělá parádu.
Druhou novinkou jsou dvě zděná schodiště v jihovýchodním parkánu mezi černou
kuchyní a prostorem pod kaplí. Pro návštěvníky tak skončí někdy i nebezpečné tápání
po rozpadlých dřevěných schodech, za deště navíc klouzavých.
Třetí lákadlo teprve dokončujeme, aby bylo k vidění od července. Jde o dva modely
hradu, které v Červené baště pomohou přiblížit stavební historii hradu. Budou to jednoduché hmotové rekonstrukce, které však položené vedle sebe dokážou na první pohled vysvětlit mnoho i beze slov. Půjde o stav hradu v době jeho největší slávy v době
začínající renesance a stav v současnosti.
Téměř všechny plánované akce byly přesunuty nebo zrušeny, ale na hradě rádi každého přivítáme. Zatím tedy pouze u oveček, v pokladně, na základním prohlídkovém
okruhu HRAD a na výstavě ZA TAJEMSTVÍM POPELČINA STŘEVÍČKU. Až přestanou platit limity rozestupů, zpřístupníme celý hrad včetně dalších okruhů a akcí.
A možná že se tu objeví i něco úplně nového…
Těšíme se na vaši návštěvu!
-lb-
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Stěhování náhrobku Půty Švihovského

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
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