Srpen 2021

Číslo 4/2021

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. 25 ze dne 15. 6. 2021

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 77,30, 7 proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 289/Z25/21 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet města za rok
2020 včetně zprávy Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření města za rok 2020, a to vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 290/Z25/21 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 2020 sestavenou k 31.12.2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 291/Z25/21 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 2020 sestavenou k 31. 12. 2020. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 720.000,- Kč bude převeden do rezervního fondu ke
krytí ztrát budoucích let. Do fondu odměn bude převedeno 10.197,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 292/Z25/21 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu o pachtu svých
pozemků o výměře 7,3074 ha se společností Statek Sobětice s.r.o., IČ: 46886087,
se sídlem Sobětice 75, 339 01 Klatovy za cenu 4 750 Kč/ha/rok bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 293/Z25/21 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Stavební
parcely Švihov – Vodárna, zpracování PD“ firmě Macán projekce D. S. s. r. o.,
IČ 28057198 se sídlem Tyršova 273, 339 01 Klatovy za cenu 648.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 (B. Pošar)
Usnesení č. 294/Z25/21 bylo schváleno.
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Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Veřejné
osvětlení Tyršova ulice“ společnosti Bořík B + B elektro s. r. o, IČ: 29104220, se
sídlem Průmyslová 454, 334 01 Přeštice za cenu 314.370,61 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 295/Z25/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města jmenuje za člena školské rady Základní
školy a Mateřské školy Švihov, okres Klatovy, příspěvkové organizace Bc. Martinu Haškovou a PaedDr. Václava Petruse.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 (Petrus, Hašková).
Usnesení č. 296/Z25/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením dotace Městu Klatovy, IČ 00255661, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy na spolufinancování
protidrogové prevence na územ města Klatovy ve výši 5.446 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 (Petrus, Hašková).
Usnesení č. 297/Z25/21 bylo schváleno.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 297/Z25/21 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města:
a) schválilo podle ustan. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích společenskou
smlouvu společnosti Pošumavská odpadová, s.r.o., se sídlem Dr. Sedláka
782, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČ: 04510984, rozhodlo o účasti města Švihova
v této společnosti a pověřilo starostu města podpisem společenské smlouvy,
b) deleguje dle ustan. § 84 odst. 2 písm. f) zák. o obcích pana PaedDr. Václava Petruse, nar. 9.3.1961, bytem Švihov, Kolářova 428, jako zástupce města
Švihova na všech valných hromadách společnosti Pošumavská odpadová,
s.r.o., konaných do konce tohoto volebního období,
c) rozhodlo dle ustan. § 85 písm. e) zák. o obcích o peněžitém vkladu města
Švihova do společnosti ve výši 49.890,- Kč, který odpovídá 1663 obyvatel
x 30,- Kč a bude realizován navýšením základního kapitálu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 298/Z25/21 bylo schváleno.
(vp)

Hospodaření města za rok 2020
V prosinci roku 2019 byl zastupitelstvem města schválen rozpočet města na rok 2020,
který předpokládal v roce 2020 příjmy ve výši 35 271 000 Kč a výdaj ve výši 45 090 000
Kč. Plánovaný schodek rozpočtu 9 819 000 Kč byl pokryt finančními rezervami města
z předchozích let. K 31. 12. 2020 bylo reálně dosaženo příjmů ve výši 51 600 850,93 Kč,
výdaje byly ve výši 38 766 762,37 Kč. Tedy místo předpokládaného schodku byl v roce
2020 kladný výsledek hospodaření ve výši 12 834 088,56 Kč.
Výrazně vyšší příjmy byly dosaženy díky převodům ze státního rozpočtu a úspěšným žádostem o dotace, které byly o více jak 10 milionů vyšší, než předpokládal schválený rozpočet. Nižší výdaje proti schválenému rozpočtu byly způsobeny odložením
realizace projektu školy „Zlaté české ručičky“ na rok 2021 a přenesením části nákladů
na výstavbu vodovodního přivaděče z Dehtína na letošní rok.
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Rozhodující položkou příjmové stránky rozpočtu jsou daňové výnosy, které jsou
mezi obce rozdělovány především podle počtu trvale hlášených obyvatel. Vlivem pandemie COVID – 19 došlo ke zpomalení hospodářského růstu a tedy i k poklesu vybraných daní proti roku 2019. Obcím byl tento propad výnosu daní částečně kompenzován příspěvkem ze státního rozpočtu.

Plnění rozpočtu za rok 2020
P ř í j m y k 31. 12. 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

daň z přidané hodnoty
daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz.osob ze samost.činnosti
daň z příjmů fyzických osob (zvl.sazba)
daň z příjmu práv.osob
popl.-odnětí poz.-funkce lesa
výnos z loterií
správní poplatky
poplatky ze psů
poplatek za užívání veř. prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek za odpady
daň z nemovitosti
daň z hazardních her
odvody za odnětí půdy

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DAŇOVÉ PŘÍJMY

lesní hosposářství
lesy Dolany
vodní hospodářství - vodovod
vodní hospodářství - ČOV
ZŠ a MŠ Švihov
knihovny
kulturní dům
"8"
vlastní kulturní akce
místní zpravodaj
pronájem movitého majetku města
zdravotní středisko
bytové hospodářství
hřbitov
komunál.služby -nájmy v čp. 93
pojistné náhrady, přepl.elektř.-obce "12"
nebezpečný odpad
komunální odpady - podnikatelé
sběr a svoz železného odpadu
zneškodnění ostat. odpadů
péče o vzhled obcí a veř. zeleň
DPS - nájmy
nájmy z nebytových prostor
vnitro - ostatní příjmy

rozpočet
11 795 126,00
6 000 000,00
100 000,00
520 000,00
4 500 000,00
31,20
52,00
30 000,00
30 000,00
60 000,00
60 000,00
700 000,00
1 500 000,00
160 000,00
9 000,34

1211
1111
1112
1113
1121
1335
1382
1361
1341
1343
1344
1340
1511
1381
1334

skutečnost
% plnění
14 036 843,37
119,01%
6 912 571,73
115,21%
112 080,03
112,08%
683 419,79
131,43%
5 113 580,30
113,64%
31,20
100,00%
52,71
101,37%
26 478,00
88,26%
37 748,00
125,83%
16 385,00
27,31%
7 958,00
13,26%
714 163,00
102,02%
1 552 631,33
103,51%
193 246,76
120,78%
14 117,14
156,85%

25 464 209,54 29 421 306,36
1039 2
1031 2
2310 2
2321 2
3119 2
3314 2
3392 2
3319 2
3349 2
3639 2
3511 2
3612 2
3632 2
3639 2
3639 2
3721 2
3722 2
3723 2
3726 2
3745 2
4351 2
3613 2
6171 2
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1 500 000,00
180 000,00
1 150 000,00
1 260 139,66
46 344,90
3 000,00
171 000,00
20 000,00
3 000,00
10 000,00
70 000,00
1 546 000,00
200 000,00
100 000,00
9 500,00
5 950,00
130 000,00
40 000,00
10 000,00
1 000,00
230 000,00
30 000,00
150 000,00

480 635,00
249 663,00
1 256 129,30
1 398 228,20
46 344,90
2 550,00
124 476,15
13 930,00
3 855,00
12 369,00
91 067,60
1 573 489,27
234 451,97
78 754,00
27 740,90
0,00
16 003,00
58 394,00
5 950,00
1 034,00
198 606,90
43 204,00
65 544,23

115,54%
32,04%
138,70%
109,23%
110,96%
100,00%
85,00%
72,79%
69,65%
128,50%
123,69%
130,10%
101,78%
117,23%
78,75%
292,01%
0,00%
12,31%
145,99%
59,50%
103,40%
86,35%
144,01%
43,70%

40
41
42
43
44
45
46
47

nájmy z pozemků
příjmy z úroků
komunální služby-doprava
tržby z parkování
informační centrum
dětská hřiště
veřejné osvětlení
požární ochrana

132,34%
204,06%
111,19%
136,26%
174,38%
100,00%
2099,40%
100,18%

7 315 514,56

6 603 651,77

90,27%
100,00%
107,18%

867 624,00

874 808,00

100,83%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

10 974 683,80 10 974 683,80
44 622 031,90 47 874 449,93

100,00%

3639 2
2219 2
2141 2
3421 2
3631 2
5512 2

767 624,00
100 000,00

3639 3
3612 3

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

neinv.přijaté transfery (volby, kovid)
dotace na výkon státní správy
dotace PK - les (kůrovec)
neinv.přijaté transfery od obcí
neinv.přijaté tranfery od PK (most Jíno)
invest.přij.transfery ze SR
inv.přijaté transfery od PK (přiv.Dehtín)

60 C E L K E M

4112
4116
4121
4122
4216
4222

PŘÍJMY

61 převod vl.fondům
62 C E L K E M

2 262 250,00
536 100,00
1 320 643,00
19 760,00
483 108,80
1 702 822,00
4 650 000,00

4111

59 PŘIJATÉ TRANSFERY

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

238 203,44
10 203,08
22 237,28
272 528,00
17 438,00
6 580,00
27 292,16
26 749,39

6310 2

48 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
49 prodej pozemků Záhumenice "999"
50 bytové hospodářství-inv.přísp.družstva
51
52
53
54
55
56
57
58

180 000,00
5 000,00
20 000,00
200 000,00
10 000,00
6 580,00
1 300,00
26 700,00

3639 2

V ý d a j e k 31. 12. 2020

doprava-komunikace - opravy
komunikace investice
dopravní obslužnost Plzeň.kraji
lesní hospodářství
lesní hospodářství - investice
lesy Dolany
vodní hospodářství - vodovod
vodní hospodářství - ČOV
vodní hospodář.-dešť. kanalizace
údržba veřejné zeleně
údržba veřejné zeleně - investice
příspěvek MŠ a ZŠ Švihov-provoz
půjčka MŠ a ZŠ - IROP investice
půjčka MŠ a ZŠ - IROP neinvestice
převod ZŠ - obědy do škol
knihovny
kulturní dům Švihov
vlastní kulturní akce
místní zpravodaj
veřejný rozhlas
sbor pro občanské záležitosti
zdravotní středisko

2 262 250,00
536 100,00
1 320 643,00
19 760,00
483 108,80
1 702 822,00
4 650 000,00

107,29%

3 726 401,00

6330 4

P Ř Í J M Y dle FIN

767 624,00
107 184,00

44 622 031,90 51 600 850,93

paragraf
2212 5
2212 6
2292 5
1039 5
1039 6
1031 5
2310 5
2321 5
2329 5
3745 5
3745 6
3119 5
3119 6
3119 5
3119 5
3314 5
3392 5
3319 5
3349 5
3341 5
3399 5
3511 5
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rozpočet
2 650 000,00
1 500 000,00
113 000,00
2 505 845,00
47 000,00
220 000,00
1 601 320,00
1 150 000,00
300 000,00
1 326 000,00
72 000,00
4 546 344,90
2 955 530,00
400 000,00
100 000,00
30 000,00
500 000,00
500 000,00
12 000,00
30 000,00
59 000,00
154 000,00

115,64%

skutečnost
% plnění
2 311 437,02
87,22%
292 820,00
19,52%
92 290,00
81,67%
1 518 519,68
60,60%
46 323,90
98,56%
218 359,10
99,25%
1 346 003,39
84,06%
1 142 935,99
99,39%
165 746,81
55,25%
1 325 454,61
99,96%
71 874,00
99,83%
4 546 344,90
100,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
97 414,80
97,41%
29 998,06
99,99%
413 890,02
82,78%
90 637,90
18,13%
10 296,00
85,80%
0,00
0,00%
58 833,00
99,72%
153 811,62
99,88%

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

bytové hospodářství
veřejné osvětlení
veřejné osvětlení - investice
hřbitov
hřbitov - investice
komunální služby
komunální služby - investice
likvidace odpadu - SKO
likvidace želeného šrotu
likvidace odpadu - nebezpečný
dům s pečovatelskou službou
příspěvek Diakonie
požární ochrana - opravy
požární ochrana - investice
městské zastupitelstvo
činnost vnitřní správy
činnost vnitřní správy - investice
výdaje z finančních operací
správa obcí - opravy
správa obcí - investice
vypořádání roku 2019
příspěvky spolkům a organizacím
příspěvek na sociální prevenci Klat.
platby daní a poplatků
úroky z úvěru - 24 b.j.
pojištění majetku města
výkup pozemků - opravy
"9"
výkup pozemků - investice "9"
informační centrum
provoz parkoviště, chodníky
Fond rozvoje bydlení
rekonst.stadiónu u školy "3115"
partnerství s obcí Traitsching
přivaděč vody Dehtín - PD
dětská hřiště
dětská hřiště - investice
PD stará škola
"3616"
protipovodňová opatření
příprava krizové situace
autobusová zastávka
denní stacionáře Diakonie
hygien.služba a ochr.veř.zdraví
volby "98193"

66
67

VÝDAJE CELKEM

68
69

VÝDAJE CELKEM dle FIN
FINANCOVÁNÍ

70

CELKEM VÝDAJE

převody mezi účty

3612 5
3631 5
3631 6
3632 5
3632 6
3639 5
3639 6
3722 5
3723 5
3721 5
4351 5
4356 5
5512 5
5512 6
6112 5
6171 5
6171 6
6310 5
3639 5
3639 6
6402 5
3429 5
4379 5
6399 9
3612 5
6320 5
3639 5
3639 6
2141 5
2219 5
3611 5
3119 6
3391 5
2310 6
3421 5
3421 6
3639 6
5212 5
5213 5
2221 6
4359 5
3531 5
6115 5

600 000,00
577 000,00
400 000,00
152 000,00
61 500,00
900 000,00
41 000,00
1 112 000,00
60 000,00
53 000,00
423 000,00
20 000,00
1 870 492,00
210 000,00
1 275 000,00
4 436 000,00
100 000,00
40 000,00
600 000,00
850 000,00
150 000,00
280 000,00
10 000,00
1 000 000,00
60 000,00
220 000,00
7 000,00
293 000,00
100 000,00
100 000,00
150 000,00
4 437 000,00
65 000,00
11 022 000,00
50 000,00
80 000,00
300 000,00
58 000,00
20 000,00
350 000,00
20 000,00
30 000,00
186 000,00

405 170,98
576 809,00
384 134,00
151 233,13
61 468,00
877 927,61
40 778,45
1 073 332,74
58 394,00
52 883,14
422 887,96
10 000,00
1 648 812,25
207 440,00
1 274 036,40
4 435 880,81
0,00
21 626,47
519 956,05
820 711,00
95 276,00
146 117,00
5 095,00
503 602,48
23 151,84
161 049,00
6 235,00
227 354,00
53 389,85
0,00
0,00
2 461 644,27
0,00
6 629 001,00
30 296,82
0,00
0,00
57 104,03
0,00
342 845,43
18 160,00
23 540,60
117 291,10

67,53%
99,97%
96,03%
99,50%
99,95%
97,55%
99,46%
96,52%
97,32%
99,78%
99,97%
50,00%
88,15%
98,78%
99,92%
100,00%
0,00%
54,07%
86,66%
96,55%
63,52%
52,18%
50,95%
50,36%
38,59%
73,20%
89,07%
77,60%
53,39%
0,00%
0,00%
55,48%
0,00%
60,14%
60,59%
0,00%
0,00%
98,46%
0,00%
97,96%
90,80%
78,47%
63,06%

53 541 031,90 37 877 626,21

70,75%

6330 5
8124

3 726 401,00

53 541 031,90 41 604 027,21
900 000,00
889 136,16

77,70%

54 441 031,90 38 766 762,37

71,21%
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98,79%

Svoz odpadů
V roce 2020 dosáhly náklady na svoz odpadů celkové výše 1 185 000 Kč a příjmy
794 500 Kč. Rozdíl 390 500 Kč vedl zastupitelstvo města ke schválení navýšení poplatku
za svoz odpadu pro rok 2021 na 700 Kč/osoba.
Svozová firma Západočeské komunální služby a.s. požadovala v listopadu loňského
roku navýšit pro rok 2021 odměnu za svoz popelnic o 33 % a za svoz separovaného odpadu navíc dalších 300 000 Kč. Protože tento její návrh město nepřijalo, svozová firma
dala výpověď ze smlouvy uzavřené v roce 2001 a bude svoz odpadů provádět pouze
do konce roku 2021 bez navýšení ceny. Při jednání v květnu, které se mělo pokusit najít
kompromis pro případné stažení výpovědi a pokračování ve spolupráci v roce 2022,
předložila svozová firma nový cenový návrh, který je o 50 % vyšší, než je současná cena
dle končící smlouvy. Prodloužení smlouvy se svozovou firmou i pro rok 2022 by občanům města přineslo především další výrazné navýšení poplatku za likvidaci odpadů.
Na vzniklou situaci zareagovalo zastupitelstvo města v červnu svým usnesení podat
žádost města Švihova o vstup do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. Tuto firmu
před pěti lety založily město Klatovy a město Sušice a v současné době ji společně vlastní 33 měst a obcí z Klatovska. Pokud se město Švihov stane spoluvlastníkem Pošumavské odpadové s.r.o, může její služby využívat od roku 2022 bez podobných požadavků
na skokové navyšování ceny služeb.
Občané města zaznamenají změnu svozové firmy od ledna příštího roku především
změnou systému svozu separovaného odpadu. Barevné kontejnery o objemu 1100 l
budou nahrazeny barevnými zvony o objemu 2500 l. Na jednotlivých stanovištích ve
Švihově jich bude umístěno méně, což by mělo pomoci udržet větší pořádek v jejich
okolí. V této souvislosti je především důležité, aby nebyl separovaný odpad odkládán
vedle kontejnerů, protože se do nich již nevejde. Každý, kdo takto odpad odloží vedle
nádoby, se dopouští přestupku, který může být podle nového zákona o odpadech potrestán pokutou do výše 50 000 Kč.
(vp)

Nepořádek
okolo kontejnerů
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Švihovská trilogie
B. Bečvářová
„Věnováno památce mojí matky,
jejíž přání ještě jednou před smrtí do Švihova zajeti,
se již nesplnilo.“
Stará kronika. Švihovská trilogie. Shrneme záclonu minulosti a před námi scenerie.
Na jejím pozadí Švihovský hrad. Původně byla to tvrz, jak ji vystavěli Držkrajové
a obsadili Drslavicové, kořen pánů Švihovských z Rýzmberka, kteří pevně věřili, že
v jejích žilách koluje krev Přemyslovců a spřízněni s nejpřednějšími rody v říši, byli
tito poslední obávanými protivníky králi, jenž se jim znelíbil. Tvrz na pozadí scény postupem času nabývá podoby pevného hradu. Tento zkamenělý vzdor Táboři
sice docela nerozbořili, leč pánové Švihovští přece jen neudrželi. A právě pánové z
Rýzmberka zaznamenali se v historii švihovského hradu ponurým písmem. První
trilogie:
Vystupuje stín zavražděného Půty mladšího, na nějž král Václav IV. sočil proto, že
mu týž nechtěl postoupiti Březnicí. Příbuzenstvo zavražděného pomstilo. Vzbouřilo
se proti králi, aby nakonec ponechalo zavražděného zemi a sklonilo hlavy před panovníkem, jenž, poněvadž je také potřeboval, přijal je na milost. Živi k živým, mrtvi
k mrtvým.
Stín Pražany zavražděného Puty ustoupil po letech zjevu křižáckého bojovníka,
Viléma Švihovského, jenž zajat husity ve službách císaře Zikmunda, silou obra zpře-

Vyobrazení Švihova kolem r. 1600
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trhal okovy; chráněn jsa papežským rozhřešením, vysmál se pak slovu, jehož – jako
rytíř – žalářníkům svým nedodržel a prchal po boku své Amazonky – manželky
Škonky do tábora císařského zpět, jsa po tom, co učinil, v české společnosti nemožný.
Ale po bitvě u Lipan vrátil se tento postrach husitů na své statky do Čech co přítel
Jiříka Poděbradského a stáří zkrotilo jeho někdejší zpupnost docela dopuštěním nebes – slepotou. Tolik o Vilému Švihovském z Rýzmberka.
Za ním řadí se temnem ze zášeří současníky tolik obávaný pak Půta Rýzmberk,
český Polykrates. Městečku Švihovu poskytl sice mnoho výhod, jež tomuto po husitských válkách přišly nemálo vhod, ale jinak vzdor své veliké učenosti v Lipsku
na universitě sesbírané k lidem laskavě se neměl. Usiloval o robotu, jež v roce 1487
uskutečněna; napařoval svým milým poddaným poplatky a pronásledoval, jako
katolický pán, jinověrce. Jaký potom div, že jeho náhlá smrt přičítána zaleklou duší
středověku na vrub ďáblova zákroku. Půtu, českého Polykrata, jenž nemalými obnosy krále Vladislava ze svého přebytku zakládal, v sobotu před sv. Máří Magdalenou L. P. 1504 ďas odnesl střechou ve věži a paní manželce zjevoval se pan Půta ve
snách všecek ohnivý.
Ale co Půta-Polykrates nashromáždil, jeho synové rozházeli. Ve Švihově za vlády
posledního Jagailovce vládli dva páni. Hrad i městečko rozdělili na dva díly a dva
kohouti přeli se na jednom smetišti. K ponurým stínům předešlých pánů ze Švihova přidružil se v tom čase ještě stín Václava Švihovského, jenž, maje patrně hádek
s bratrem Jindřichem tak právě po krk, vzal si život. Hádky na hradě švihovském
však neustaly. Poslední Švihovští škorpili se dál mezi sebou, kuli pikle proti králi
a hrad švihovský stal se střediskem, kde se pracovalo pro vládu Viléma nebo Ludvíka
Mnichovského. Smrt Ludvíka krále pak přičítána jen liknavosti Viléma Švihovského,
jemuž svěřena tehdy správa pomocného vojska, s nímž se dostavil k Moháči pozdě.

Náhrobní kámen Půty Švihovského z Rýzmberka

Znak pánů Rýzmberků na Švihově se v šestnáctém století skácel. Ustoupil znaku
pánů z Říčan a po prvním dílu trilogie následoval druhý. Scéna před starým švihovským hradem znovu oživuje. Historie se opakuje. Prudký pan Heralt Kavka z Říčan,
první pán na Švihově, jenž pana Humpolce z Tuchoraze Joachymstálským grošem
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v hlavu udeřil, div ho nezabil, přijel jednoho krásného rána po sv. Matouši do Švihova. Ale bradatou hlavou povážlivě zakýval, přehlížeje nabyté panství ze hřbetu
grošovatého koně. „Dopadli jsme! Hleďte!“ – upozorňoval své průvodce, – „polovice
hradu, který náležel panu Jindřichovi, na píď tlouště pavučinami je opředen, příkop
smetím a stržemi hradeb vyrovnán a místo bran polámaná vrata. A nikde vrátných,
ani hlásných! A což děla, pověstné švihovky, kde těch je konec?“„Prodali je pánové
z Rýzmberka do Prahy“, zněla odpověď.
Z hradu, v září ospalého slunéčka, jež kulilo se o překot za hřeben Tuhoště, jako by
se také za tu spoušť na Švihově hanbilo, zajel pak nový pán dolů do města. Ubohé
město ! – „ Jeho císařská milost bude je musit pořádně na nohy postavit. Vždyť je
poloprázdné jako vesnice. Nemá ni lázní, krom panské lázničky při chobotu rybníka. Bude co zakládat a co na platech odpouštěti“, vypočítával nový pán div ne na
prstech. Ale všechna čest, nezůstal při jalových slibech. Vzácný pán vymohl hned
v začátcích svého panování městu Švihovu od hejtmana Plzeňského kraje část mejta.
My, Ferdinand z boží milosti Římský král – obnovil ztracené výsady bývalého města
pánů Rýzmberků, ačkoliv pán Heralt z Říčan nebyl katolické lásky.
Naopak, vznětlivý pan Heralt dělal i mezi nebožtíky rozdíly. Zemřelé Římany kázal pohřbívati jen při dolejší straně hřbitova u sv. Jiljí, aby – „pro nás kolem kostelíka
více místa zbulo“. Katolíkům se pan Heralt nezachoval a oni utekli se se stížností do
něj k samému trůnu. Inu, není na světě člověk ten, aby se zachoval lidem všem! Pan
Heralt měl také své vady a nepřítelem své kapsy také nebyl. V jednom však přece
zastínil tvrdé pány z Rýzmberka. Idyla manželská usadila se za jeho panování pod
krovem Švihovského hradu, jaké tento hned tak nepamatoval.
Pan Heralt se se svou paní manželkou snášel jako zrnka v klásku, lépe jako holoubci, rozhodně lépe, než paní Eva z Rýzmberka se svými příbuznými. A tak když Bůh
paní Heraltové Kavkové z Říčan v sobotu – před sv. Šťastným L. P. 1562 pokynul,
pan Heralt, vždycky tak srdnatý, klesl pod dotekem ruky Páně jako bleskem zasažen.
„Přes osmatřicet let jsme pospolu byli, křivého slova si za celý ten čas neřekli, smutno mně bude bez věrné duše“, stýskal si po pohřbu vzácnému příteli panu Vilému
z Rožmberka a do komory v Červené baště se uchýlil, kde vzpomínal a chudl. Do
roka nahlédl stín bílé paní švihovského hradu do Červené bašty podruhé a pan Vilém Rožmberk přijel na pohřeb milému příteli panu Heraltovi z Říčan.
Po smrti staraného pána bylo zase veta po dobré vůli na Švihově. Jeho synové následovali hádavé pány z Rýzmberka, neboť se také o město a hrad rozdělili. Hádali
se. Ještě že Zdeněk, maje jako kdysi Václav z Rýzmberka nechutných šarvátek dosti,
uhnul. Nikoliv však na věčnost, Morava byla blíže a pak dvě zazobané manželky
byly mu souzeny.
Na hradě švihovském opanoval po jeho odchodu Heralt mladší. Tou dobou se městečko Švihov vzmáhalo. Pan Heralt mladší, vychovaný na Krumlově při mladých
pánech z Růže a stýskaje sobě v ponurém hradě po residenci krumlovské, rozhodl se:
„Jeden Krumlov na jihu, a jeden Švihov na západě“. Heralt mladší snil. Povolal malíře a jeho dovednému štětci svěřil stěny starobylých světnic, aby je oděl postavami
z řeckého bájesloví. Heralt mladší věřil, že jeho rod jest povolán, aby Švihov, to zá- 10 -

koutí Šípkové Růženky, vzkřísil z mrtvých. Věřil, že z něj učiní bránu, kterou nutno
projíti ze země do ciziny, aby se na otčinu hned tak nezapomnělo.
Obyvatelé pohorského městečka otvírali oči. – „Jaká nádhera! Ve druhé hůře hradu pán může naslouchati hukotu moře, stěny zalévá voda bez konce a krásné tváře
z pěny na něj hledí“, vykládali si Hubínek s Markoltem před domem, tak zvaným
Barthošovským na předměstí u příkopu a Linhart Boleška, jenž sousedy vyslechl,
k tomu poznamenal: „Zda-li pak velká ta voda také pánovy dluhy spláchne?“ Nespláchla, ale pan Heralt mladší se v nich po čase utopil. Jeho sen, učiniti ze Švihova
perlu západní Šumavy, se nesplnil. Chtěj nechtěj musil uhnouti třetímu vládci a druhý díl trilogie, budovaný jím a jeho otcem, padl jen zubu času na pospas.
Tento článek byl otištěn v „Pamětním spisu – Upomínka na slavnostní odhalení pomníku
padlým vojínům ve Švihově dne 16. srpna 1931“ – dokončení příště.
(vp)

Parlamentní volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny se uskuteční na podzim roku 2021, přesné
datum je 8. a 9. října 2021.
O konkrétním termínu rozhoduje prezident Miloš Zeman, musí tak učinit
nejpozději 90 dnů před samotným konáním voleb. U těchto voleb tak učinil už
koncem prosince v roce 2020.
Podobně jako u jakéhokoliv jiného druhu voleb budou lidé moci hlasovat:
•
•

v pátek 8. října 2021 od 14:00 do 22:00
v sobotu 9. října 2021 od 08:00 do 14:00
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Pořád se ptáte “CO?” a stále nerozumíte?
Už Vás nebaví neustále se doptávat?
Přestáváte slyšet zvonění Vašeho mobilu?
Jak rozpoznat začínající ztrátu sluchu?
Špatně rozumíte v hlučném prostředí.
Všichni říkají, že máte televizi příliš nahlas.
Slyšíte, ale nerozumíte.
Slyšíte zvuky (bzučení, syčení, hučení),
které nikdo jiný neslyší.
Musíte se dívat lidem na obličej, abyste
lépe rozuměli.
Sluchová ztráta postihuje osoby v každém věku.
Přijďte se poradit do Tichého světa.
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Co nového ve švihovské knihovně?
Knihovna ve Švihově má pro čtenáře a návštěvníky knihovny po celý rok připraveny
knižní novinky, které si půjčujeme z klatovské městské knihovny v rámci výměnných
souborů. Tyto soubory obměňujeme každé 3 měsíce. Také se snažíme rošiřovat stávající
fond knihovny z vlastních zdrojů. Čtenáři u nás najdou literaturu naučnou, cestopisy,
dětské knihy i beletrii. Zařazujeme do fondu novinky českých i zahraničních autorů.
Spolupracujeme rovněž s Moravskou zemskou knihovnou v Brně, která každoročně
vyhlašuje projekt „Česká knihovna“. Do tohoto projektu se pravidelně již několik let
zapojujeme a získáme tak pro knihovnu nové, hlavně dětské knihy od českých autorů
v hodnotě 6 000,- Kč.
Rádi uvítáme každého, kdo se přijde do knihovny jen podívat anebo se rozhodne
stát stálým čtenářem. Také je pro uživatele v době otevíracích hodin v knihovně k dispozici počítač s připojením na internet. Zájemci si mohou jen tak pro zábavu a poučení
vyhledávat informace na internetu anebo si zpracovat různé dokumenty a ty si následně vytisknou pomocí multifunkční tiskárny.

Půjčovní doba v knihovně:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ

12.00 – 16.30
7.30 – 11.30

STŘEDA

12.00 – 16.30

ĆTVRTEK

12.00 – 15.30

PÁTEK

Zavřeno

Návštěvnická sezóna na hradě vrcholí
Prázdniny se překlopily do druhé poloviny a návštěvnická sezóna na hradě vrcholí.
Pestrá nabídka okruhů hradem přilákala pozornost tisíců návštěvníků. Jako cíl výletu si
Švihov zvolily všechny věkové skupiny, od těch nejmenších v kočárcích, až po babičky
a dědečky. Kromě základního okruhu HRAD, který provází návštěvníky šlechtickým
sídlem a reprezentativními prostorami hradu, si fyzicky zdatnější mohli „vyběhnout“
na VĚŽ – moderní interaktivní prohlídkový okruh, nebo zavítali do provozního zázemí
hradu na prohlídku KUCHYNĚ – na návštěvu k purkrabímu Dominikovi.
Těší nás, že se podařila, i při plném návštěvnickém provozu, rozsáhlá rekonstrukce
vodního příkopu a v těchto dnech by měl být hrad Švihov opět vodním hradem obklopeným čistou vodní hladinou. V budoucnu ještě plánujeme výsadbu a obnovení zeleně
na březích vodního příkopu a u vstupní brány vybudujeme dřevěné molo na kotvení
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pramic. Návštěvníci si tak budou moci při romantické projížďce na loďkách prohlédnout hrad přímo z vodní hladiny.
Při procházce kolem hradeb si pozorní chodci jistě všimli i probíhající opravy hradní
zdi. Z původních rozvalin a rozpadajících se zbytků vyrostla zeď nová – šetrně zrekonstruovaná. Nad rámec stavebních úprav se podařilo obnovit i starý průchod do hradu, který byl dlouhá léta zneprůchodněn. Kromě estetického hlediska bude mít i ryze
praktickou funkci. Ukryje před zraky návštěvníků nevzhledné popelnice, které dosud
„vítaly“ příchozí návštěvníky před hlavní bránou.
V prostorách výstavního sálu hradu je po celé léto možné navštívit výstavu Černínskou krajinou švihovska a chudenicka. Tato kulturně vzdělávací akce je věnována době
osvícenství a připomíná urozené osobnosti našeho kraje, spojené s tímto obdobím. Pro
ty, kteří si chtějí uchovat získané informace v tištěné podobě, připravil kolektiv autorů
výstavy stejnojmennou knihu, kterou je možno zakoupit v pokladně hradu.
Výstavu doprovází také celá řada doprovodných akcí. Prohlídky hradu od 10. – 15.
srpna budou obohaceny hudebním doprovodem flétnového dua Flauti di fiory. Jedenáctého září bude k tomuto tématu přednáška na hradě – Krajinotvorba osvícených
Černínů. Pro turisty a milovníky okolní přírody je připravena dvanáctého září komentovaná procházka o historii a současnosti Chudenického parku.
Veškeré informace o našich plánovaných akcích, novinky, návštěvní hodiny naleznete podrobně na našich webových stránkách.
Věříme, že vás něco z našeho bohatého programu zaujme, a rádi vás uvidíme.
Marcela Plevková
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PRAVIDELNÝ SBĚR NA ŠŤÁROVNĚ, ŠVIHOV,
KOMENSKÉHO čp. 93:
- VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
(NÁBYTEK, MATRACE, KOBERCE, DVEŘE…)
- BIOODPAD (TRÁVA, VĚTVE, LISTÍ…)
- POUŽITÉ JEDLÉ OLEJE
- ELEKTROODPAD
OTEVŘENO od 27. 3. 2021 do 20. 11. 2021
- KAŽDOU LICHOU STŘEDU OD 16:00 – 18:00 HOD
- KAŽDOU SUDOU SOBOTU OD 9:00 – 11:00 HOD
NEBUDE VYBÍRÁN:
- STAVEBNÍ ODPAD (STŘEŠNÍ KRYTINA, ZDIVO…)
- PNEUMATIKY (LZE BEZPLATNĚ ODEVZDAT DO PNEUSERVISU)

Pošta Švihov – provozní doba
Tel.: +420954234012
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00hod.
od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
od 10.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 18.00 hod.
od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
od 08.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Ordinace dětské lékařky – ordinační hodiny
Tel.: + 420 376 393 034
Pondělí

7:30 – 9:00
zdraví

9:00 – 10:00
nemocní (po tel.domluvě)

Úterý

pouze
Klatovy

---

Středa

7:30 – 9:00
zdraví

9:00 – 10:00
nemocní (po tel.domluvě)

Čtvrtek

pouze
Klatovy

---

Pátek

7:30 – 9:00
zdraví

9:00 – 10:00
nemocní (po tel.domluvě)
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Ordinace praktického lékaře – ordinační hodiny
Tel.: +420376393385
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30–12:30
07:30–12:30
07:30–12:30
13:00–18:00
07:30–12:30

Lékárna Švihov – provozní doba
Tel.: +420376393362
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

07:30–16:00
07:30–16:00
07:30–12:00
09:00–16:00
07:30–14:00

Nabízíme doučovací kurzy – Matematika – Fyzika
2. stupeň ZŠ, kompletní učivo SŠ
příprava k maturitě i na příjímací zkoušky na SŠ, VŠ

Kontakt a informace:
Ing. Petr Fišer, Švihov
Tel. 722 913 294
e-mail: matematika.x@seznam.cz

zkušenosti, individuální přístup podle požadavků
a stavu znalostí

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, Ing. M. Boublík
Cena: 5,- Kč Pov. MK ČR E 11859
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy
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