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Číslo 5/2020

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.

Zasedání č. 18 ze dne 23. 6. 2020

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 200/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok
2019 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2019, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 201/Z18/20 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 2019 sestavenou k 31.12.2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 202/Z18/20 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 2019 sestavenou k 31. 12. 2019. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 11.391,- Kč bude převeden do rezervního fondu ke
krytí ztrát budoucích let.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 203/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavřít kupní smlouvu č. UZSVM/PKT/2892/2020 PKTM na pozemek parc. č. st. 50/3 v k. ú. Švihov s Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových za cenu 187 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 204/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavřít dodatek smlouvy o dílo se společností Linhart spol. s r. o., IČ 47052121, se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, kterou dojde k navýšení ceny o 310.476,75 Kč + DPH na akci „Švihov-stavební úpravy atletické dráhy p. p. č. 706/3 v k. ú. Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 205/Z18/20 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje příspěvek z rozpočtu města ve výši 10 000 Kč pro
Diakonii ČCE na financování rané péče
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 206/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zveřejnit záměr pachtu zemědělských pozemků
města o celkové výměře 65,1379 ha na dobu od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2030.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 207/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s členstvím města Švihova v organizaci Turistická
oblast Pošumaví, z. s., IČ 22741011, se sídlem Náměstí 133, 340 34 Plánice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 208/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od Plzeňského kraje na akci „Vodovodní přivaděč a optický kabel Dehtín – Švihov“ ve výši 3 400 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 209/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od Plzeňského kraje na akci „VDJ
kabel Dehtín –ÚV ŠVIHOV“ ve výši 1 250 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 210/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od Plzeňského kraje na akci „Jíno
– oprava mostu přes řeku Úhlavu“ ve výši 380 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 211/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR na akci „Oprava místní komunikace Kamýk – Těšnice“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 212/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby Švihov KT, K Cihelně 302 – NN.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 213/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Traktor pro město Švihov“
společnosti AGROWEST a. s., IČ 27961958, se sídlem Božkovská 397/15, Plzeň
za cenu 990 000 Kč + DPH, která bude uhrazena ve splátkách prostřednictvím
leasingové společnosti.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 214/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s dotací 2000,- Kč z programu spolků na rok 2020
pro SDH Lhovice (Výlet na jezera na Šumavu)
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 215/Z18/20 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM schvaluje žádost Zdeňky Petelíkové, IČ 76159281 o prominutí
nájmu nebytových prostor na adrese Švihov, Tyršova 274 za období březen –
květen 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 216/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje žádost Zdeňky Petelíkové, IČ 76159281 o prodloužení výpovědi z nájmu nebytových prostor na adrese Švihov, Tyršova 274 ke dni
31. 8. 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 217/Z18/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s prodloužením lhůty na zahájení stavby Ing. Rudolfa Vacovského a Mgr. Evy Vacovské do konce roku 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 218/Z18/20 bylo schváleno.

Zasedání č. 19 ze dne 18. 8. 2020

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 219/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o pachtu
svých pozemků o výměře 65,1379 ha se společností Statek Sobětice s.r.o., IČ:
46886087, se sídlem Sobětice 75, 339 01 Klatovy za cenu 4 100 Kč/ha/rok bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 220/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením bytu č. 6, na adrese Čechova 382, Švihov paní Jaroslavě Skálové, nar. 3. 7. 1981, bytem Školní 260, Švihov.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 221/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 222/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením dotace Městu Klatovy ve výši 5095 Kč na
spolufinancování spolku Ulice pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 224/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje nový Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 - Řád
veřejného pohřebiště města Švihova.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 225/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s dotací z Programu podpory akcí spolků na rok
2020 pro Svaz zdravotně postižených ve výši 2 000 Kč (Poznávací výlet) a pro
SDH Lhovice ve výši 2 000 Kč (Rozloučení s prázdninami)
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 226/Z19/20 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s dotací z Programu podpory sportu na rok 2020 pro
FC Švihov z. s. ve výši 30 000 Kč.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělení zakázky Veřejné osvětlení Kokšín společnosti Bořík B + B Eleketro, IČ 29104220, se sídlem Husova 1121, 341 01 Přeštice
za částku 317 465 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 228/Z19/20 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přijetím dotace od ministerstva pro místní rozvoj
na opravu komunikace Kamýk – Těšnice.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 229Z19/20 bylo schváleno.

Program rozvoje města 2021 - 2027
V letošním roce končí platnost strategického plánu, který se zabýval rozvojem našeho města v letech 2016 – 2020. Proto byl v letošním roce připraven k projednání nový
strategický dokument „Program rozvoje města Švihova na období let 2021 – 2027“.
Dokument byl zpracován s využitím prostředí www.obcepro.cz, které je obcím zpřístupněno díky Ministerstvu pro místní rozvoj ČR.
Program rozvoje města Švihova je zaměřen na pojmenování základních problémů
města, vytvoření určité vize dalšího rozvoje do r. 2027 a stanovení opatření, kterými
se tato vize začne naplňovat. Určuje také priority, které mají být pomocí omezených
prostředků rozpočtu města naplňovány.
Dokument má dvě základní části - analytickou a návrhovou. Analytická část vychází
zejména z dat ČSÚ, ze Studie rozvoje mikroregionu Běleč (r. 2009), z Plánu rozvoje
a udržitelnosti sociálních služeb na území mikroregionu Běleč (2011) a studie Disparity
mikroregionu Běleč (r. 2012). Návrhová část tohoto programu vznikla v období roku
2020, kdy byl vyhodnocen předchozí Program rozvoje města na roky 2016 – 2020 a byly
navrženy nové aktivity.
Nejdůležitější částí tohoto plánu rozvoje na nejbližších sedm let jsou navržené aktivity, které povedou k naplnění stanovených cílů. Jednotlivé aktivity mají odhadnuty
náklady na realizaci a budou postupně uskutečněny, pokud to umožní rozpočet města
nebo získané dotace.
Například cíl „Zlepšení dopravní infrastruktury” bude naplňován následujícími
opatřeními a aktivitami:

Opatření: „Zlepšení stavu místních komunikací”
„Rekonstrukce ulice Tyršova”
„Rekonstrukce ulice Školní a Zahradní”
„Oprava místních komunikací”
„Rekonstrukce ulice Na Hrobárně”

Opatření: „Rekonstrukce mostů”
„Lávka pro pěší v Jíně”

8 000 000 Kč
10 000 000 Kč
3 000 000 Kč
7 000 000 Kč
2 000 000 Kč
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„Oprava mostu v Třebýcince”
„Oprava mostu přes náhon v Jíně”

3 000 000 Kč
1 000 000 Kč

Opatření: „Zasíťování stavebních pozemků”
„Stavební pozemky pro cca 10 rodinných domů”

Opatření: „Obchvat Kokšína”
„Obchvat Kokšína”

10 000 000 Kč

Trvat na příslibu ŘSD ČR provést stavbu do pěti let.

Opatření: „Opravit některé původní cesty mezi místními částmi a městem”

A „Opava cesty ze Lhovic k Mezihoří”
2 000 000 Kč
Bude provedeno, pokud se podaří omezit vjezd vozidel nad 20 tun, podaří se projekt koordinovat
s obcí Mezihoří a získat dotaci.
„Oprava cesty ze Lhovic do Švihova”
5 000 000 Kč
Bude realizováno, pokud se podaří získat pozemky pod cestou v šíři alespoň pro pěší a cyklisty
Podobně jsou v dokumentu rozpracovány následující cíle:

Cíl: „Modernizace školy a mateřské školy”

Modernizovat a rozšířit kapacitu školy nejen pro školní vzdělávání, ale i volnočasové
aktivity.

Cíl: „Zásobování pitnou vodou”

Napojit některé místní části na veřejný vodovod, modernizovat úpravnu vody
Cíl: „Oprava památek” PAM ROZVOJE MĚSTA ŠVIHOV 23 / 26
Opravit dvě kapličky, dva křížky a pomník padlých

Cíl: „Modernizace obecních budov”

Oprava a modernizace obecních budov ve Švihově i místních částech

Cíl: „Datové sítě”

Napojit město a jeho objekty (MěÚ, škola, …) na pevnou datovou síť v rámci projektu
Plzeňského kraje „CAMELNET“

Cíl: „Rozvoj turistického ruchu”

Provozovat informační turistické centrum, propagovat město jako turistický cíl a rozvíjet síť cyklostezek.

Cíl: „Rozvíjet bezpečný a společenský život ve městě”

Prevence kriminality a podpora činnosti spolků, organizovaní společenských a kulturních akcí. Rozvíjet sociální služby. Úprava veřejného prostranství pro setkávání občanů.

Cíl: „Zlepšit životní prostředí”

Přispět ke snížení emisí v ovzduší a ke zvýšení podílu tříděného odpadu. Předcházet
vzniku bioodpadů.

Cíl: „Zlepšení sociální oblasti”

Podpora rodin s dětmi, seniorů i mládeže. Podpora sociálních služeb.

Cíl: „Zlepšit technickou úroveň veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu”

Modernizace VO a veřejného rozhlasu prioritně v souběhu se stavbami ČEZ Distribuce
(přeměna vzdušného vedení na podzemní)
Program rozvoje města Švihova na roky 2021 – 2027 je v plném znění zveřejněn na
webu www.svihov.cz a do konce roku bude projednán zastupitelstvem města.
vp
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Oprava fasády radnice
V letošním roce bylo po více jak 30 letech přikročeno k opravě fasády a střechy přístavby radnice, která je přístupná z ulice Vrchlického a ve které se nachází knihovna
a pošta. Střešní krytina byla vyměněna firmou pana Josefa Míky ze Stropčic v květnu
nákladem 508.000 Kč. V září byla zahájena oprava fasády firmou HADIKO s.r.o., která
provede práce za 600.000 Kč.
Historie vzniku radnice v druhé polovině 19. století i samotné její přístavby z konce
80. let je zajímavá, a proto si ji připomeňme.
Po revolučním roku 1848 se město Švihov vymanilo podobně jako ostatní města z
poddanství a začala se rozvíjet jeho samospráva na čele se starostou, který byl také
zván purkmistrem nebo měšťanostou. Jistým výrazem svébytnosti a prezentace samosprávné moci se i ve Švihově stává od poloviny 19. století zamýšlená výstavba radnice.
Ke stavbě nové radnice bylo přikročeno na jaře 1860 zbořením a odstraněním staré
zchátralé radnice. Stavební plány vypracoval František Vokal a samotnou stavbu převzal veřejnou dražbou za nejmenší cenu 11.552 zlatých Jakub Kotab ze Zdeslavi, jenž si
najal stavitelského mistra Jakuba Jandu z Černíkova.
Základní kámen k tomuto velkolepému stavení byl položen při církevním obřadu
slavnostně dne 25. srpna 1860 za přítomnosti hraběte Jaromíra Černína, c.k. Klatovského okresního přednosty Karla Zimeauera, představitelů města na čele se starostou
Františkem Bayerem, dalších hostů a velkého množství lidu. Pod základním kamenem byl připraven malý výklenek, do něhož byla uložena plechová skříňka, v níž se
na památku nachází v skleněné, neprodyšně uzavřené trubici základní listina, několik běžných stříbrných a měděných mincí a městská pečeť. Tato schránka je umístěna
v levém tj. ve východním sloupu domovních veřejí na náměstí vedoucích vrat ve výšce
asi 4 stop od země.
Stavba se v roce 1860 rozeběhla velice rychle a do podzimu byla hotova hrubá stavba
včetně střechy. Radnice byla dostavěna v říjnu roku 1861 za necelých 14 měsíců jako
největší a nejkrásnější stavení ve městě se 14 většími či menšími místnostmi ve dvou
podlažích. V radnici měl byt i obecní policajt a dvě místnosti sloužily jako šatlava.
Oproti původním plánům byly k radnici zezadu směrem do „Židovské
ulice“ (dnes Vrchlického)
přistavěny klenuté stáje pro 32 koní, které byly
určeny pro koňská spřežení zajišťující dopravu na
trase mezi městy Klatovy
a Plzeň. Nejen touto změnou stála stavba o celých
8.000 zlatých více, tedy
celkem 19.686 zlatých 75
krejcarů. V dobovém zápisu se můžeme dočíst:
„Touto náramnou výlo- Stáje a kovárna za radnicí (zbouráno koncem 80. let)
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hou zchudla a zadlužila se Švihovská obec velmi tak, že i potomci nynějšího obyvatelstva neblahé následky nádherné stavby nové radnice ještě dlouho okoušeti budou.“
Finanční situaci města velmi ztížil o čtyři roky později katastrofální požár, který 22. července 1865 zničil téměř celé město včetně školy a jen zázrakem se vyhnul nové radnici.
Navíc za necelých patnáct let se doprava ze silnice přesunula z velké části na novou
železnici a stáje za radnicí pozbyly své hlavní využití.
V letech 1986 – 1990 byly původní stáje za radnicí zbourány společně s barokní kovárnou a nahrazeny přístavbou. Na části uvolněného pozemku je parkoviště.
/vp/

Zahájení školního roku 2020/2021
Školní rok 2020 / 2021 jsme letos zahájili bez slavnostního setkání před školou, jen
s krátkým přivítáním letošních prvňáčků. Pan ředitel Mgr. Jakub Topinka pozdravil
přítomné a popřál žákům prvního ročníku úspěšný start do nové, krásné etapy jejich
života. Po symbolickém odemčení školy vedoucí předškolní výchovy paní Olgou Sladkou si své žáky do tříd odvedly paní učitelky Mgr. Petra Zdeňková a Mgr. Dana Partinglová. Zahájení školního roku tedy bylo až nezvykle komorní a mnohým žákům
jistě bylo i líto, že je do lavic pomyslně nepozvala svým tradičním vystoupením školní
kapela. Všem ale bylo jasné, že začíná poněkud zvláštní, v mnohém jistě zcela neobvyklý školní rok.
Co je ve škole po prázdninách nového: Proběhla rekonstrukce na stadionu, díky
které se zlepšily podmínky pro atletické disciplíny, za což velmi děkujeme zřizovateli,
městu Švihovu.
Co připravujeme: Rádi bychom opět uskutečnili Vánoční jarmark při příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Již tradiční školní ples byl přesunut do jarního termínu.
S kým spolupracujeme: s Městem Švihovem, ZUŠ J. Kličky v Klatovech, partnerskou školou ve Wiltingu, Komunitní školou Švihov, FC Švihov, SDH Švihov, Sokolem
Švihov, skautským oddílem Poštolky, Českým svazem zahrádkářů, Velovisem Švihov.
Co jsme zažili v uplynulém školním roce: Uskutečnil se tradiční Běh Půty Švihovského, žáky oblíbený Podvečer s knihou, navštívili jsme Velké i Nové divadlo J. K. Tyla
v Plzni i Národní divadlo v Praze. Uskutečnil se velký celoškolní projekt k připomínce
30. výročí sametové revoluce „Jak pukaly ledy“. V rámci projektu Edison školu navštívili zahraniční studenti a představili našim žákům kulturu a zvyky svých zemí.
Výsledky žáků v soutěžích: I přes nepříznivou situaci a zrušení většiny soutěží pořádaných ve druhém pololetí zaznamenali naši žáci v uplynulém školním roce mnoho
úspěchů.
V listopadu proběhla matematická soutěž MAMUT, do které jsme poslali 5 družstev.
Olympiády z matematiky se zúčastnilo 9 žáků, z nichž se nejúspěšnější Antonín Mikulecký umístil na 8. místě v okresním kole. Své zástupce měla škola i na olympiádě
ze zeměpisu, kde Václav Skala obsadil dělené 4. – 5. místo v okresním kole, olympiádě
z českého jazyka, kde byla nejúspěšnější Adéla Göttingerová na 9. místě, a z anglického
jazyka, kde Tereza Gruszková obsadila 2. místo ve starší kategorii.
Dva naši žáci, Adéla Hodanová a Jan Kadlec, postoupili z okrskového kola recitační
soutěže do kola okresního, které se však už nekonalo.
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Také ve sportovních soutěžích se našim žákům dařilo. Zúčastnili se okresního přeboru v plavání a dosáhli pěkných umístění: Laura Stryczková 3. místo v kategorii 1. – 3.
ročník volný způsob, Tobias Gruszka 2. místo za hochy 4. – 5. ročníku volný způsob
a Karolína Hnátová v kategorii dívek 4. – 5. ročníku 2. místo volný způsob a 3. místo
prsa. Družstvo plavců 4. – 5. ročníku obsadilo 3. místo ve štafetě 4 x 25 metrů.
Výrazných úspěchů dosáhli naši žáci také ve florbale. Družstvo 6. – 7. ročníku přivezlo 1. místo z okresu a postoupilo do krajského kola, kde obsadilo 3. místo. Družstvo
8. – 9. ročníku se umístilo na 2. příčce v okresním kole. Další vynikající výsledek přivezli domů futsalisté. V 1. kole západočeské divize se družstvo 6. – 7. ročníku umístilo na
2. místě a družstvo 8. – 9. ročníku dosáhlo 1. místa. V druhém kole divize si umístění
prohodili, mladší žáci skončili první a starší žáci druzí. Mladší tým postoupil dál do
celorepublikové soutěže, která se bohužel už neuskutečnila.
Účast v soutěžích pomáhá podporovat talentované žáky a rozvíjet jejich schopnosti. Přestože ne vždy dosáhnou na nejvyšší mety, je pro ně každá soutěž příležitostí,
jak poměřit síly
se žáky z jiných
škol, poznat nové
prostředí a nabýt
cenné zkušenosti.
Veliké díky patří všem pedagogům za přípravu
a organizaci soutěží a samozřejmě
žákům za vzornou reprezentaci
školy a kvalitní
výkony.
/vb/

Odpoledne s knihou
Na začátku školního roku jsme pro žáky čtvrtých ročníků s podporou školní knihovny připravili akci s názvem „Odpoledne s knihou“. Navázali jsme tak na loňský úspěšný projekt „Podvečer s knihou“, který byl věnován dobrodružné literatuře. Pro letošní
rok jsme zvolili knihu od české spisovatelky Blanky Čapkové „Jak jsem si udělal sochu“. Hlavním hrdinou je chlapec jménem Kuba, který společně se svou třídou vyráží
na báječný výlet do kamenické školy.
Pro žáky jsme přichystali pestrý a veselý vzdělávací program v podobě venkovních
her, společného čtení či vyrábění záložky do knížky. Celým odpolednem nás provázelo
zářijové sluníčko a i v téhle zvláštní době jsme zažili s dětmi příjemné chvilky, které
určitě nejen pro nás učitele, ale i pro děti byly milým zpestřením „obyčejného“ pátečního dne. Děkujeme zároveň všem rodičům, kteří přichystali výtečné občerstvení. A my
jsme si hezký čas mohli zpříjemnit chutnou svačinou.
Do budoucna plánujeme ve spolupráci se školní knihovnou ještě další projekty. Tentokrát se zaměříme na žáky druhého stupně.
/ms/
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Ještě jsme to stihli
Na začátku kalendářního roku se sešly různé organizace a kluby, aby zhodnotily
svoji činnost v uplynulém roce a stanovily si plán na nové období. Stejně tomu bylo ve
SZP – Klub Švihov. My jsme se sešli 5. března. Přijali jsme 3 nové členy, všichni jsou ze
Lhovic.
První akcí letošního roku byla návštěva divadla v Plzni, tentokrát jsme zhlédli představení My Fair Lady v divadle Pluto. Většina nás tam byla poprvé, a tak nás překvapilo netradiční sezení, sedí se tam u kulatých stolů, dokonce se dá konzumovat občerstvení během představení. Nebylo to překvapení jediné. Hned při vstupu do sálu dostala
každá žena karafiát – bylo totiž 8. března, Mezinárodní den žen. Kontakt s herci je
v tomto divadle velice blízký, často se procházejí v hledišti. Potěšily nás známé melodie. Netradiční byl i odchod z divadla, každý návštěvník dostal hezký nástěnný kalendář a fotografie z různých her.
Měli jsme štěstí, že jsme návštěvu divadla v březnu ještě stihli. Přišel totiž nezvaný
host – koronavirus. Ten zastavil vše, co jsme si na 1. pololetí naplánovali. Jen jsme
navštívili naše jubilanty a popřáli jim ke kulatému životnímu výročí. Letos je jich 10.
Věříme, že do konce roku se nám podaří zajistit ještě nějaké akce. Už v září se chceme
vydat na poznávací výlet na Tachovsko.
Květa Tykalová, Předseda Klubu

Skryté příběhy renesančních stropů na Švihově
Psal se 4. leden roku 1952, když nákladní auto ze středočeského kraje přivezlo na nádvoří
hradu Švihova neobvyklý, avšak velmi cenný náklad: Nově prohlášenou státní kulturní památku. Josef Pilka, mnichovohradišťský okresní inspektor Národní kulturní komise dostal příkaz
dopravit sem vzácné renesanční stropy, které dosud odpočívaly rozebrané po mnoho desítek let
v sýpce valdštejnského zámku Bělá pod Bezdězem.
Renesanční strop z Kamenné síně dobrovického zámku patří od druhé poloviny
minulého století k nejcennějším památkám v interiéru švihovského hradu. Ne každý
ovšem ví, že jeho „bratříček“, pečlivě uložený na hradě, teprve čeká na svou instalaci.
A opravdu málokdo zná téměř neuvěřitelně spletitý příběh obou vzácných stropů.
„Švihovské“ stropy ještě počátkem 19. století zdobily valdštejnský zámek v Dobrovici u Mladé Boleslavi. Zhotovila je tam malá umělecká kolonie, pracující mezi lety 1578 1581 na výzdobě nově vystavěného zámku Jindřicha z Valdštejna. Dobrovickými zdmi
tehdy vál čerstvý vítr renesance. Během 18. století však význam dobrovického sídla
upadal. Počátkem 19. věku získal Dobrovici Karel Anselm Thurn-Taxis a kdysi honosné zámecké stavby se po roce 1831 mění ve výnosný cukrovar. Další úpravy zámku pro
cukrovarnické potřeby zasáhly i reprezentativní místnosti s kazetovými stropy a nástěnnými výmalbami. Vzácné renesanční stropy byly sňaty někdy mezi lety 1864 - 1866.
Valdštejnům však osud stropů, zdobených jejich rodovými erby, nezůstal lhostejný. Podařilo se jim rozebrané stropy od Thurn-Taxisů získat. Jedním stropem Valdštejnové
ozdobili jídelnu svého sídla v Mnichově Hradišti (instalován byl kolem roku 1872),
další strop věnovali v roce 1930 městečku Dobrovici, kde zdobí slavnostní síň tamější
radnice. Ostatní stropy čekalo uložení na téměř osm desetiletí ve valdštejnské zámecké
sýpce v Bělé pod Bezdězem. Nebylo to právě ideální místo. Kromě nevhodných klimatických podmínek do objektu také zatékalo.
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Když se na konci 40. let 20. století připravoval zestátněný hrad Švihov ke zpřístupnění veřejnosti, nesl na svých bedrech architekt a památkář Břetislav Štorm velmi obtížný úkol. Byl pověřen nejen obnovou pozdně gotického Švihova, ale také navržením
jeho prohlídkové trasy a expozice. Dnešní taneční sál švihovského hradu představoval obzvláště náročný oříšek. Dělníci vybourali zazdívky původních okenních špalet,
minulost sálu coby sýpky dnes připomínají již pouze úzká větrací okénka zachovaná
v jednom z koutů rozlehlé místnosti. Do krovu však zel obrovský otvor. Jak prozradila
architektonická analýza, kdysi tu býval renesanční kazetový strop, který se ale nedochoval. Břetislav Štorm si vzpomněl na dobrovický poklad, uložený v Bělé. Nicméně,
podobné přemístění stropu do zcela jiné lokality nebylo ani na prahu 50. let právě obvyklým rozhodnutím.
Velmi podstatným argumentem se stal i podobný rozměr dobrovického stropu, jehož
instalace byla nakonec i ekonomicky výhodnější, než pořizování stropu zcela nového,
a navíc, vedla k záchraně cenné historické památky. Dobrovický strop byl po přenesení
do velkého sálu na Švihově zkrácen pouze o jedno pole na obou kratších stranách,
v důsledku čehož nebyly osazeny čtyři malované kosočtverečné desky s alegorickými
postavami, které dnes návštěvníci spatří vystavené v pokladně hradu, a část výplní
s groteskovou výzdobou.
Plány na obnovu švihovského velkého (tanečního) sálu vypracoval počátkem 50. let
minulého století tehdejší Stavoprojekt, přípravy samotné instalace dobrovického stropu v obnoveném sále se ujal ing. arch. Josef Bušek ze Státního ústavu pro rekonstrukci
památkových města a objektů (tzv. SÚRPMO Praha). Restaurováním malovaných kazet stropu i jeho základní kostry byla pověřena akademická malířka a restaurátorka
Milada Zbíralová, kterou čekala náročná práce z velké míry právě na Švihově, kde
ovšem neexistovalo odpovídající zázemí, takže restaurátorka prováděla veškeré práce
ve velmi drsném prostředí uprostřed studeného hradního zdiva. Ani času ke zrestaurování stropu nedostala restaurátorka nazbyt.
Vysoustružení kopií původních růžic, jejichž povrchy restaurátorka Zbíralová ještě upravila, a chybějících ozdobných knoflíků dostal na starost řezbář Gabriel Bejvl
z Chudenic. Strop na hradě poté usazoval kolektiv tesařů a truhlářů Stavebního kombinátu Klatovy. Práce na obnově stropu byly započaty 27. ledna 1953 a trvaly bezmála
230 pracovních dní.
Švihovským velkým či tanečním sálem ovšem příběh stropů nekončí. Josef Pilka
v roce 1952 převezl na Švihov z vlastní iniciativy ještě další části dobrovických stropů,
původně uložených v bělské sýpce. V roce 1978 proběhla zkusmá revize stavu stropů
jejich rozložením na hradním nádvoří a prověřila jejich kompletnost. Z dnešního hlediska lze říci, že depozitáře Švihova schraňují jeden kompletní dobrovický strop a směs
několika dalších neosazených částí a pravděpodobné části ostatních kazetových stropů
z někdejších čtyř reprezentativních místností prvního patra dobrovického zámku. Ve
zprávách památkářů z konce 70. let minulého století se opakují úvahy o možné instalaci jednoho ze zbylých stropů buď na renesančním zámku v Kaceřově, který tehdy
plzeňské památkové středisko spravovalo, nebo na dalším západočeském renesančním
skvostu, jímž je zámek v Horšovském Týně.
Po sametové revoluci se ovšem situace radikálně změnila. Zrestituovaný Kaceřov
se ocitl mimo hru. A naopak, počátkem 90. let již památkáři počítají s instalací zbylého
dobrovického stropu do zatím nezpřístupněného sálu v severním paláci švihovského
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hradu. I zde můžeme vystopovat jistý vývoj názorů, zejména na začátku „devadesátek“. Nově vystavěna cihlová příčná zeď sál rozdělila na menší a větší část. Další ze
stropů měl původně ozdobit část menší. Spíše mělo jít o zavěšení některých dochovaných dílů stropu na jinak novou stropní konstrukci. Avšak někdy okolo roku 2000
došlo k pozastavení zahájených prací. Fakt, že se podařilo dohledat další části druhého
z dobrovických stropů, ovšem otevřel zcela nové možnosti jeho prezentace. Vyšlo najevo, že instalace celého stropu by nyní byla možná ve větší ze dvou částí sálu. To je zároveň posledním plánem na reinstalaci druhého z dobrovických stropů, přemístěných
v polovině 20. století na Švihov.
Od 90. let s přestávkou asi dvou dekád pracuje restaurátorská firma akademického
malíře a restaurátora Josefa Čobana na již nainstalovaném stropě v tanečním sále švihovského hradu. „Musím smeknout před prací našich předchůdců v 50. letech“, konstatuje pan Čoban, „bez dnešních možností, přistupům k informacím v zahraničních
archivech, apod., dokázali strop zrestaurovat, usadit a vyhodnotit i popsat prakticky
velmi úctyhodným způsobem“. Jeho dcera Hana Čobanová na základě dílčích zjištění historičky umění Milady Lejskové – Matyášové z 50. let 20. století dohledala řadu
grafických předloh, ze kterých kdysi malíři zdobící strop tanečního sálu vycházeli. Šlo
například o díla věhlasného norimberského kreslíře a grafika Virgila Solise, jeho žáka
a společníka Josta Ammana či antverpského malíře Franse Florise staršího. Restaurátoři také potvrdili, že čtvercové kazety vycházejí z ilustrací k renesančnímu vydání Dějin
města Říma antického autora Tita Livia. Nahlédnutí za roušku tajemství dobrovických
stropů umožnila v sobotu 19. září zájemcům přednáška Hany Čobanové přímo na Švihově během mezinárodních dní Evropského dědictví (EHD). Přednáška, ze které byl
pořízen videozáznam, byla zároveň přenášena v přímém přenosu na facebookovém
profilu hradu.
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Poslední prohlídky hradu v letošní turistické sezóně
Letošní epidemie COVIDu19 zamíchala leckomu s plány a to se týkalo také začátku
a konce turistické sezóny na památkách. I když si během letního nadechnutí hrad
Švihov nemohl stěžovat na nezájem návštěvníků, přesto se příslušná opatření dotkla
i jeho provozu. Poslední příležitost podívat se do hradu v roce 2020 budou mít návštěvníci již jen v říjnu, kdy probíhá tzv. víkendový provoz. Výjimkou je úplně poslední
říjnový týden, kdy bude otevřeno nepřetržitě od 27. října do 1. listopadu 2020.
/dr/

Sociální služby pomáhající v tíživých životních situacích
občanům na Klatovsku

Každý z nás se může dostat do tíživé životní situace, ve které si nebude umět pomoci
sám a ani s podporou rodiny. Může se jednat například o ztrátu bydlení či zaměstnání,
dluhy, které nedokážeme splácet, problematickou rodinnou situaci nebo sníženou soběstačnost v péči o sebe či domácnost. V těchto situacích je důležité mít přístup k účinné a odborné pomoci především v podobě dostupných a efektivně fungujících služeb.
Správné nastavení těchto služeb je věcí všech obyvatel regionu, kteří se tohoto procesu
mohou účastnit prostřednictvím komunitního plánování sociálních služeb, které na
Klatovsku probíhá od června 2020 do května 2022.
Komunitní plánování dává občanům možnost aktivně se zapojit do rozhodování
o tom, jaké sociální služby budou v regionu dostupné. Jde tedy nejen o zjišťování toho,
co obyvatele obcí těchto regionů trápí, jaké služby jim scházejí, jaké jsou v současné době
nedostatečné, ale také o navrhování reálných a konkrétních řešení daných problémů.
Aktuálně se mohou občané vyjádřit ke kvalitě života a sociální problematice v regionu prostřednictvím ankety „Jak se Vám žije na Klatovsku?“, která probíhá do
30.11.2020. Anketní lístky budou v říjnu distribuovány občanům do poštovních schránek. Vyplněné lístky je možné odevzdávat do poštovních schránek obecních úřadů
nebo na obecních úřadech či je vhodit do sběrného boxu v Informačním centru v Klatovech (Vídeňská ul. 66, vchod z náměstí). Anketu je možné také vyplnit elektronicky online z webu města Klatovy (www.klatovy.cz), záložka Komunitní plánování. Výstupy
z ankety budou využity při plánování rozvoje sociálních služeb v regionu. Její vyplnění
tedy přispěje ke zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a návazných služeb v regionu.
Projekt, který je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu České republiky
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, realizuje Centrum pro komunitní práci
západní Čechy v partnerství s městem Klatovy a je pokračováním procesu zahájeného
v regionu již v roce 2006.
Bližší informace o komunitním plánování a pořádaných akcích jsou k dispozici na
výše uvedené webové stránce města Klatovy nebo u koordinátorky Veroniky Marouškové, DiS., z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel. 607 027 926, e-mail:
veronika.marouskova@cpkp.cz. Děkujeme Vám, že pomáháte rozvíjet sociální služby
v regionu, kde žijete!
/vm/
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Výsledky voleb do zastupitelstva kraje Plzeňského kraje
konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Švihov
Volební okrsek č. 1 – Kamýk
Celkem voličů:
32
Celkem hlasů: 22
(platných 22)
Volební účast: 68,75 %
Název strany

Počet hlasů

ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Strana soukromníků ČR
STAN a zelení, PRO Plzeň
Svoboda a přímá demokracie SPD
Česká pirátská strana
DSSS – čistý kraj
ANO 2011

9

V procentech
%
40,9

3
3
3
2
1
1

13,63
13,63
13,63
9,09
4,54
4,54

Volební okrsek č. 2 – Kokšín
Celkem voličů:
71
Celkem hlasů: 36
(platných 35)
Volební účast: 50,70 %
Název strany

Počet hlasů

ANO 2011
ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Svoboda a přímá demokracie SPD
STAN a zelení, PRO Plzeň
Česká pirátská strana
DSSS – čistý kraj

9
7

V procentech
%
25,71
20

7
6
3
1
1
1

20
17,14
8,57
2,85
2,85
2,85

Volební okrsek č. 3 – Lhovice
Celkem voličů:
133
Celkem hlasů: 59
(platných 59)
Volební účast: 44,36 %
Název strany

Počet hlasů

STAN a zelení, PRO Plzeň
ANO 2011
Svoboda a přímá demokracie SPD
ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Česká strana sociálně demokratická
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
KDU – ČSL, ADS a nestraníci
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14
13
11
10

V procentech
%
23,72
22,03
18,64
16,94

5
3
2
1

8,47
5,08
3,38
1,69

Volební okrsek č. 4 – Švihov
Celkem voličů:
1000
Celkem hlasů: 431 (platných 430)
Volební účast: 43,1 %
Název strany

Počet hlasů

ANO 2011
ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Česká pirátská strana
STAN a zelení, PRO Plzeň
Komunistická strana Čech a Moravy
Svoboda a přímá demokracie
KDU – ČSL, ADS a nestraníci
Česká strana sociálně demokratická
Trikolóra hnutí občanů
DSSS – Čistý kraj
Demokratická strana zelených
Koruna česká (monarch. strana)
ROZUMNÍ – Petr Hannig

107
80

V procentech
%
24,08
18,60

61
57
33
31
22
20
7
5
4
2
1

14,18
13,25
7,67
7,20
5,11
4,65
1,62
1,16
0,93
0,46
0,23

Volební okrsek č. 5 – Třebýcinka
Celkem voličů:
48
Celkem hlasů: 40
(platných 40)
Volební účast: 83,33 %
Název strany

Počet hlasů

ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Česká pirátská strana
KDU – ČSL, ADS a nestraníci
DSSS – čistý kraj

16

V procentech
%
40

7
6
5
2
2
1
1

17,50
15,00
12,50
5,00
5,00
2,50
2,50

Volební okrsek č. 6 – Stropčice
Celkem voličů:
55
Celkem hlasů: 27
(platných 27)
Volební účast: 49,09 %
Název strany

Počet hlasů

STAN a zelení, PRO Plzeň
ANO 2011
ODS s podporou TOP 09 a
nezávislých starostů
Česká pirátská strana
Demokratická strana zelených
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9
6
5

V procentech
%
33,33
22,22
18,51

3
1

11,11
3,70

Česká strana sociálně demokratická
Koruna česká (monarch. strana)
DSSS – čistý kraj

1
1
1

3,70
3,70
3,70

Volební výsledky za územní celky – Švihov
Celkem voličů:
1339
Celkem hlasů: 615
(platných 613)
Volební účast: 45,93 %
Název strany
ANO 2011

142

V
procentech %
23,16

ODS s podporou TOP 09 a nezávislých
starostů
STAN a zelení, PRO Plzeň

127

20,71

84

13,70

Česká pirátská strana

71

11,58

Svoboda a přímá demokracie

55

8,97

Komunistická strana Čech a Moravy

48

7,83

Česká strana sociálně demokratická

34

5,54

KDU – ČSL, ADS a nestraníci

24

3,91

DSSS – Čistý kraj

9

1,46

Trikolóra hnutí občanů

7

1,14

Demokratická strana zelených

5

0,81

Koruna česká (monarch. strana)

3

0,48

Strana soukromníků ČR

3

0,48

ROZUMNÍ – Petr Hannig

1

0,16

poř. č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Počet hlasů

Zdroj: Český statistický úřad, www.volby.cz
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.
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