Duben 2022

Číslo 2/2022

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. 32 ze dne 15. 2. 2022
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 360/Z32/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „PD ŠVIHOV
– ULICE NA BORKU“ podnikající fyzické osobě Jan Beneš, IČ 04128648, se sídlem Okružní 654, Třemošná za cenu 98 000 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 361/Z32/22 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Švihov – výměna střešní krytiny na DPS Švihov“ společnosti Pokrývačství Míka,
IČ 61138231, se sídlem Stropčice 37, 340 12 Švihov za cenu 480 020 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 362/Z32/22 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Švihov
– PD obnovy technologie úpravny vody“ společnosti ČEVAK, a. s., IČ 60849657,
se sídlem Severní 2264/8, České Budějovice za cenu 160 tis. Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 363/Z31/22 bylo schváleno.
Protinávrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením bytu 1 + 0 na adrese Čechova 382, Švihov paní Janě Maršálkové, bytem Na Hrobárně 367, 340 12
Švihov.
Výsledek hlasování: pro 2, proti 3 (Hašková, Petrus, Pošar), zdržel se 1 (Unger).
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením bytu 1 + 0 na adrese
Čechova 382, Švihov panu Miroslavu Duchkovi, bytem Čechova 242, 342 01 Švihov.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 2 (Zdrahalová, Bubeník), zdržel se 1 (Unger).
Usnesení nebylo schváleno.
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Zasedání č. 33 ze dne 15. 3. 2022
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 364/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Švihov ulice Zahradní a Školní“ společnosti ROBSTAV k. s., IČ 27430774, se sídlem Mezi
Vodami 205/29, 143 00 Praha 4 – Modřany za cenu 7 384 732,24 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 365/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením veřejné zakázky „VO ŠVIHOV – LED SVÍTIDLA“ společnosti TESLUX LIGHTING s. r. o.,
IČ 29198992, se sídlem Mlýnská 326/13, Brno za cenu 1 637 068,40 Kč +DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 366/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením zakázky „Lhovice
– p. č. 41, sklad požární techniky“ společnosti HADIKO, s. r. o., IČ 25203801, se
sídlem Srbice 27, 339 01 Mochtín za cenu 2 890 280,34 Kč + DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 367/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít nájemní smlouvu
v domě s pečovatelskou službou na adrese V Zahrádkách č. p. 411, 340 12 Švihov
s panem Vojtěch Pressl, nar. 13. 2. 1954, bytem: Hradiště 2, 336 01 Blovice
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 368/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků ve vlastnictví města Švihova za pozemky Povodí Vltavy s. p. podle přílohy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 369/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s přidělením účelové dotace
na dopravní obslužnost Plzeňskému kraji IČ 70890366, se sídlem Škroupova 18,
306 13 Plzeň na rok 2022 ve výši 91 575 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 370/Z33/22 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města souhlasí s dotací z Programu podpory akcí
spolků na rok 2022 pro SDH Třebýcinka 2000,- Kč (oslava MDŽ) a SDH Lhovice
6 000 Kč (masopustní průvod, oslava MDŽ a „Ukliďme Česko“).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 371/Z33/22 bylo schváleno.
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Ukrajinští uprchlíci ve Švihově
Zahájení vojenského útoku Ruské federace na Ukrajinu dne 24. 2. 2022 způsobilo nevídanou uprchlickou vlnu především žen a dětí, která se valí směrem na západ. Spolu
s ní se vzedmula i vlna solidarity, kterou jsme v naší zemi dlouhá desetiletí nezaznamenali. Od samého začátku války se rozeběhly finanční a materiální sbírky pro bojující
Ukrajinu. Materiální sbírku ve Švihově uspořádali již začátkem března švihovští skauti, kteří shromáždili desítky karimatek, spacáků, dek a dalšího potřebného materiálu
pro přežívání lidí na Ukrajině v provizorních protiletadlových krytech. Našim skautům
i všem, kteří do sbírky přispěli, patří veliké poděkování.
Česká republika za první měsíc této války přijala okolo 300 tisíc uprchlíků, kteří
prošli registrací ve speciálních centrech vytvořených v krajských městech. Část těchto
válečných běženců našla ubytování pomocí svých známých a příbuzných, na druhé
straně nemalá část našla pouze dočasné nouzové přístřeší v tělocvičnách a dalších velkých sálech.
Hejtman Plzeňského kraje vydal dne 18. března rozhodnutí o koordinaci nouzového
ubytování, ve kterém mimo jiné uložil starostům všech obcí Plzeňského kraje oznámit neprodleně kapacity zařízení způsobilých k funkci dočasného nouzového přístřeší
s kapacitou minimálně 50 osob. Za tímto účelem město Švihov oznámilo Hasičskému
záchrannému sboru Plzeňského kraje možnost využití Kulturního domu ve Švihově.
Zároveň byli švihovští občané již podruhé vyzváni k materiální sbírce, tentokrát pro
zajištění možného nouzového ubytování v kulturním domě. Během dvou dnů se opět
nashromáždily desítky matrací, karimatek, spacáků, dek a dalšího potřebného materiálu. Spolu s těmito věcmi přicházeli někteří s nabídkou ubytování běženců i u nich
doma.
Brig.gen.Ing. František Pavlas, krajský
ředitel HZS PK, v zaslaném poděkování za
ohlášenou kapacitu v Kulturním domě ve
Švihově mimo jiné uvedl: „Kritická situace
z hlediska požadavků na ubytování vznikla zejména mezi 11. - 18. 3. 2022. Těžko dokážeme
odhadovat další vývoj, nicméně v tuto chvíli
bychom měli zvládnout situaci s kapacitou
50 lůžek Dočasného nouzového přístřeší na
každém ORP (např. Klatovy), tedy alespoň
v to doufám. Vaši nabídku velmi vítám, děkuji za ni, zaevidujeme ji do databáze HUMPO
a pokud se situace zhorší, rádi Vaši nabídku
využijeme…“ V této chvíli kapacita kulturního domu není využita. Přesto všem, kteří přispěli do materiální sbírky, patří veliké
poděkování!
K 5. dubnu je ve Švihově a ve Lhovicích
ubytováno celkem 12 osob, které odešly
z Ukrajiny po vypuknutí války. Sedm z
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nich přijaly do svých domů dvě rodiny, tři osoby našly přístřeší na vodním hradě a dvě
v Domě s pečovatelskou službou ve Švihově. Co do věku a pohlaví se jedná o pět žen,
jedno dítě do 3 let, čtyři děti od 4 do 15 let a dvě dospívající osoby 16 - 18 let. Všichni
uprchlíci jsou ve složité životní situaci plné nejistoty, a proto si zaslouží naši zvýšenou
pozornost a pomocnou ruku. Pro ty, kteří mají s uprchlíky jakýkoliv problém, mám
jeden návrh: zkuste se na pět minut vcítit do jejich situace a vyřešit jeden úkol – co si
zabalíte s sebou do kufru nebo batohu pro sebe, svoje děti nebo vnoučata na týdenní
cestu vlakem, protože kolem vás začala válka…
(vp)

Restaurování pomníku obětem válek
Pomník obětem
válek ve Švihově
stojí na náměstí
E. Beneše již 101
let. V letošním roce
bude přistoupeno
k restaurování tohoto objektu. Autorem
této významné švihovské památky je
sochař Vilém Glos.
Z rozhodnutí o památkové
ochraně
pomníku se můžeme dočíst základní data o pomníku
V době fašistické okupace musela socha vojáka pomník opustit
i jeho autorovi:
Vilém Glos (1880-1939) je žák Antonína Suchardy ml., od roku 1933 byl členem Umělecké
besedy. Před první světovou válkou pracoval v Klatovech na sochařské výzdobě při regotizaci
děkanského kostela Narození Panny Marie. Před r. 1910 odjel do Bulharska, kde se podílel na
výzdobě monumentálního dómu Alexandra Něvského v Sofii. Po válce se Glos vrátil do Čech
a v letech 1920 - 1935 realizoval na Klatovsku a Domažlicku celou řadu pomníků padlých a náhrobků. V prvních poválečných letech přišel Glos s novými tvůrčími kompozicemi, od poloviny
20. let pak opakoval na pomnících starší náměty, někdy v drobných obměnách. Ve své tvorbě
směřoval od náročných figurativních pomníků k jednodušším, často geometricky pojatým kompozicím. Glosův pomník ve Švihově se spolu s jeho dalšími realizacemi (např. Dolany u Klatov 1920, Strážov - 1924) vymyká běžné dobové produkci kamenosochařských děl v regionu. Vyniká
především svým figurativním pojetím, architektonickým řešením, kultivovanou prací s detailem
a jednoduchým monumentálním působením.
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Zejména ústřední socha vojáka,
která je porostlá
lišejníkem a poškozená
vlivy
okolního prostředí, vyžaduje provést po cca 100
letech
restaurátorský zásah. Za
tímto účelem byla
uzavřena smlouva s významným
českým sochařem
a
restaurátorem
prof. Janem HenPomník na 40 let staré fotografi
drychem z Prahy,
kterému bude významně při restaurování pomáhat sochařka (absolventka AVU Praha) a švihovská rodačka Zuzana Kantová. Socha bude restaurovaná na svém místě
Široká veřejnost se má možnost seznámit s dílem profesora Jana Hendrycha na nedalekém zámku Klenová. Výstava s názvem „85“ sochaře Jana Hendrycha (1936) v Galerii
Klatovy/ Klenová je poctou umělci k jeho osmdesátému pátému výročí narození.
(vp)

Investiční akce města na rok 2022
Schválený rozpočet města počítá pro letošní rok s investičními výdaji ve výši více jak
21 milionů Kč. V zimních měsících se uskutečnilo několik zadávacích řízení veřejných
zakázek, byly uzavřeny smlouvy o dílo se zhotoviteli, a tak stavební sezóna ve Švihově
už začala.
Již v březnu příznivé počasí umožnilo pokračovat na výstavbě nové lávky přes Vlčí
potok v Jíně. Zhotovitel Silnice Nepomuk s.r.o. předá dokončené dílo do 30. 4. 2022,
celkové náklady této stavby dosáhnou výše 2 328 000,- Kč vč. DPH.
Největší investiční akcí pro tento rok, rekonstrukce ulice Zahradní a části ulice Školní, již také v březnu začala. Firma Šumavské vodovody a kanalizace a.s. zde provedla
výměnu 60 let starého vodovodního řadu a některých přípojek za 2 239 000,- Kč bez
DPH. Od dubna se budou v těchto dvou ulicích pohybovat elektromontéři, kteří budou pro ČEZ Distribuce rušit vzdušné vedení NN včetně sloupů a nahrazovat ho podzemním přívodem NN ke každému domu. Zároveň bude do výkopu přikládán i kabel
vedení NN pro napájení nového veřejného osvětlení. Ve Školní a Zahradní ulici bude
rozmístěno celkem 12 nových lamp veřejného osvětlení. Následně bude v červnu zahájena rekonstrukce povrchů v obou ulicích, která bude podobná loňské rekonstrukci
ulice Tyršova. Tuto zakázku získala firma ROBSTAV k.s. Praha za částku 8 936 000,- Kč
vč. DPH. Práce v obou ulicích budou dokončeny k 31. 10. 2022.
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V dubnu bude ve Lhovicích zahájena výstavba skladu požární techniky včetně hygienického zázemí. Sklad bude mít podlahu o rozměrech 13m x 7m a hygienické zázemí
8m x 3,5m. Objekt bude napojen na nový vrt a bude mít žumpu na vyvážení. Zakázku
vysoutěžila firma HADIKO s.r.o. Srbice za částku 3 497 000,- Kč vč. DPH a stavba bude
podle smlouvy dokončena do 30. 6. 2023. Plzeňský kraj přidělil městu Švihov na tuto
stavbu dotaci z Programu stability a obnovy Plzeňského kraje ve výši 400 000,- Kč.
POHLED SEVEROZÁPADNÍ
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Prudký nárůst ceny elektřiny přinesl také rozhodnutí investovat do úsporných opatření. Tím prvním bude výměna všech starých lamp veřejného osvětlení za nová úsporná LED svítidla jak ve Švihově, tak i ve všech místních částech. Koncem léta budou
místo klasických výbojek 70 W osazena svítidla LED COBRA, která dodá jejich výrobce
TESLUX s.r.o. Hodonín (celkem 308 ks svítidel za 1 980 853,- Kč vč. DPH). Ve Lhovicích
dojde k výměně lamp později, zde se projektuje celé nové veřejné osvětlení s předpokládaným termínem realizace v roce 2023. Výměnou svítidel klesne roční spotřeba
elektrické energie z dnešních 118 MWh na 27 MWh. Při dnešní ceně 6500 Kč za jednu
MWh bude roční úspora ve výši 590 000,- Kč.
(vp)

COBRA
LED svítidlo veřejného
j
osvětlení

Katalogové číslo: TVO40SQ20N TVO40SQ30N TVO40SQ40N TVO40SQ50N TVO40SQ60N TVO40SQ70N
Jm. příkon:

20W

30W

40W

Počet modulů:

1

1

1

Světelný tok:

2798lm

4208lm

5610lm

50W

60W

70W

TVO40SQ80N

TVO40SQ90N

80W

90W

1

1 double

1 double

1 double

1 double

6810lm

7949lm

9056lm

9919lm

10804lm

6,5kg / 7kg

6,8kg / 7,3kg

6,8kg / 7,3kg

6,8kg / 7,3kg

6,8kg / 7,3kg
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Netto/Brutto (kg): 6,5kg / 7kg

6,5kg / 7kg

6,5kg / 7kg

Stmívání:

za příplatek

ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM) ano (AstroDIM)

za příplatek

Zpráva o stavu bezpečnostní situace
a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov.
Bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OOP Švihov lze charakterizovat jako
dlouhodobě stabilizovanou, v roce 2021 nebyl zaznamenán žádný případ závažného
narušení veřejného pořádku. Přijatá bezpečnostní opatření ze strany policie ve spolupráci s Městem Švihov a ostatními zástupci územní samosprávy, za účelem vytlačení
uživatelů OPL z veřejných míst, plní svůj účel. V roce 2021 byl i stabilizovaný personální stav zdejšího oddělení, který činí 10 policistů.
Na úseku trestního řízení bylo v roce 2021 policisty zdejšího oddělení prošetřováno
celkem 44 trestných činů, což je o 4 trestné činy více než v roce 2020, kdy bylo prošetřováno 40 trestných činů. V roce 2021 se podařilo objasnit 22 trestných činů a celková objasněnost činila 50,00 %. V roce 2021 převládala majetková kriminalita, zejména
krádeže vloupáním do rekreačních a ostatních objektů. Ve 14 případech byli zjištění
pachatelé trestných činů realizováni ve zkráceném přípravném řízení.
V přestupkovém řízení bylo v roce 2021 objasňováno celkem 551 přestupků. Převažujícími byly přestupky proti majetku, jako jsou krádeže volně odložených věcí.
I v roce 2021 byla část objasňovaných majetkových přestupků spáchána prostřednictvím internetu. 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, slovní a fyzická
napadení, převážně související s konflikty v rodinách a mezi osobami blízkými. V roce
2021 nebyl řešen žádný incident se znaky domácího násilí.
Činnost zdejšího oddělení policie byla v i roce 2021 ovlivněna epidemiologickou situací v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2)
na území České republiky a s ním souvisejícího vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky. V rámci vyhlášených opatření Vlády České republiky, vydaných
k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění SARS-CoV-2, se policisté
zdejšího oddělení v průběhu roku 2021 podíleli na kontrole dodržování vládních nařízení přijatých v souvislosti s ochranou před šířením nemoci SARS CoV-2. V 78 případech bylo porušení vládních nařízení vyřešeno pokutou příkazem na místě, kdy byly
uděleny pokuty v celkové částce 17.900,- Kč.
Na úseku dopravy bylo policisty zdejšího útvaru zjištěno celkem 409 přestupků, za
které bylo na pokutách příkazem na místě vybráno 77.500,- Kč, v 1 případě byl podezřelému zadržen řidičský průkaz. V roce 2021 bylo u dvou 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 610 dopravním nehodám řešených
policií. Při těchto dopravních nehodách byly usmrceny 4 osoby, 11 osob bylo zraněno
těžce a 259 osob lehce. Celková hmotná škoda vzniklá při dopravních nehodách činila
v roce 2021 - 44.987.400,- Kč. Ve služebním obvodu OOP Švihov došlo v roce 2021 celkem ke 32 dopravním nehodám s celkovou škodou 2.527.000,- Kč. U čtyřech účastníků
dopravní nehody bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou. Při dopravních
nehodách ve služebním obvodu OOP Švihov nedošlo v roce 2021 k usmrcení žádné
osoby, žádná osoba nebyl zraněna těžce, 18 osob utrpělo lehké zranění.
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V roce 2021 bylo v rámci činnosti zdejšího oddělení zatčeno, zadrženo, zajištěno
a předvedeno celkem 11 osob a byly vypátrány 2 osoby v rámci Schengenského informačního systému. Při provádění služebních zákroků musely být ve čtyřech případech
proti pachatelům použity ze strany zakročujících policistů donucovací prostředky.
Při výkonu obchůzkové služby byl v roce 2021 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
v roce 2021 prováděn zvýšený výkon služby se zaměřením do lokalit, kde se v minulosti vyskytovaly osoby užívající OPL. 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 2021 byly prováděny kontroly restauračních zařízení se zaměřením
na podávání alkoholických nápojů mladistvým osobám a na dodržování vládních nařízení vydaných k ochraně obyvatelstva před rozšířením onemocnění SARS-CoV-2 ze
strany obsluhujícího personálu, při kterých nebylo zjištěno žádné pochybení.
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

SOKOL Švihov

Město Švihov ve spolupráci se Sokolem Švihov chystá pro děti v neděli 19. června
zábavné odpoledne. Vše začne na našem vodním hradě ve 14 hodin vystoupením
malých tanečnic z mateřské školky. Poté bude následovat divadelní představení
paní Jelínkové, která zde zahraje jednu ze svých úžasných loutkových pohádek. Po
skončení se můžete těšit na hry a úkoly připravené sokolským oddílem spojené s již
tradičním opékáním špekáčků.
Všechny srdečně zveme a moc se těšíme na příjemné nedělní odpoledne.
Za Sokol Švihov M. Spasová

Po vodě kolem hradeb
Jedinečný zážitek na vodním hradě Švihov! Pouze u nás můžete navštívit prohlídkový okruh po vodě, který jsme si pro Vás připravili jako novinku letošní sezony.
Od května do září kotví u hradní brány dvě loďky, na kterých tento okruh na téma
VODA A HRAD prozkoumáte.
Pokud chcete být u slavnostního spuštění lodiček na vodu, naplánujte si romantický
výlet na pozdně středověký vodní hrad na neděli 1. května 2022. Ano, vyplouváme na
prvního máje, snad už pokvetou ovocné stromy vysazené nedávno v okolí hradu…
Loďky nesou dnes nezvyklá jména. Nejsou to však jména ledajaká. Odkazují na dvě
významné ženy spojené s historií švihovského hradu a jeho vodní obranou. Voršila
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z Münsterberka byla manželkou Jindřicha Švihovského, byla tedy svědkyní dokončení
hradního opevnění s vodním příkopem. Sylvie Kateřina Černínová se o století později
zasloužila o záchranu částí hradu a vodních příkopů po vydání demoličního patentu
na hrad. Více se dozvíte v loďkách.
Co na Vás čeká na této lodní prohlídce? Určitě ne průvodce, prohlídka s projížďkou
je individuální pro velmi malé skupinky nebo jednotlivce. Připraveno je celkem osm
zastavení a osm zajímavostí o hradě a jeho vztahu k vodě a okolí.
První zastavení je u brýlové střílny. Její autorství je připisováno známému středověkému staviteli Benediktu Rejtovi, který působil i na Pražském hradě. Důležitou roli
v obranném systému hrály i jeho bašty ve tvaru podkovy, které umožňovaly střelbu do
všech stran. Poplujete také kolem záhadné a tajemné věže Kašperka, v jejíchž útrobách
se skrývalo vězení. A navíc nikdo neví, kdo a proč ji tak pojmenoval. Na závěr Vaší
vzrušující plavby vodním příkopem Vás čeká ještě výzva: Představte si, že jsme zpět
v 16. století, v době největší slávy hradu. Před Vámi se otevírá pohled na vysokou
vstupní bránu s padacím mostem a vodní příkop pokračující dále kolem hradu.
Po projížďce doporučujeme umocnit zážitek procházkou kolem hradu. Lépe zažijete
zajímavosti z loďky a podíváte se na hrad ze všech stran. Procházka je nenáročná a je
možné ji zvládnout za 20 až 30 minut pohodlné chůze.
Přijďte k nám a nenechte se o tento jedinečný zážitek připravit. Buďte mezi prvními
návštěvníky, kteří tento nový individuální zážitkový okruh zažijí na vlastní kůži.

Hledáme nového kolegu
Chcete práci v zajímavém prostředí památky a v pohodovém
kolektivu?
Na hrad Švihov hledáme novou pokladní nebo pokladníka na návštěvní sezónu 2022. Pracovní náplní je prodej vstupenek a upomínkových předmětů. Částečný
úvazek na pracovní smlouvu s libovolným plánem dle domluvy. Nástup co nejdříve.
Kontakt: Lukáš Bojčuk, e-mail bojcuk.lukas@npu.cz, telefon 606 666 430.

- 10 -

/lb/

Pozvánka na 49. ročník
Švihovského hudebního léta
Spolek rodičů a přátel ZŠ Švihov, Základní škola a Mateřská škola
Švihov, Správa hradu Švihov a Město Švihov
pořádá

v pátek 3. 6. 2022 a v sobotu 4. 6. 2022
přehlídku mládežnických dechových orchestrů.

Pátek 3. června 2022
Koncert v kulturním domě ve Švihově:
Dechový orchestr ZUŠ Kdyně, Pištíci
Dechový orchestr ZŠ Švihov, taneční skupina
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Sobota 4. června 2022
Koncerty dechových hudeb na nádvoří hradu Švihova:
Dechový orchestr ZUŠ J. J. Ryby, Rožmitál pod Třemšínem,
Dechový orchestr ZUŠ Horažďovice
Dechový orchestr ZUŠ Přeštice
Velký dechový orchestr ZUŠ Chválenická
Dechový orchestr Klatovy
Dechový orchestr ZŠ Švihov
Doprovodné akce:
10.00 – 13.00 Školní budova otevřena pro veřejnost
Uvádí: Ludvík Prouza

Vstupné: dospělí 50,- Kč, děti 10,- Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu Švihova.
Za pořadatele: Mgr. Jakub Topinka,
ředitel ZŠ a MŠ Švihov
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Rozpis FC Švihov - jaro 2022
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NEBOJ SE ZMĚN A
PŘIDEJ SE K NÁM!

Lídr na trhu s manipulační technikou

Volná pracovní místa:
Servisní technik - elektro
Zámečník / svářeč CO2 - dílna
www.altosystems.cz

Odborníci na výrobu elektrorozvaděčů

Volné pracovní místo:
Elektrikář - kompletace rozvaděčů
www.ekas-rozvadece.cz
ALTO SYSTEMS & EKAS
Husova 1138
334 01 Přeštice

Pro více informací volejte na číslo: 602 173 258
nebo zašlete životopis na e-mail:
rajt@altosystems.cz
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Objednání předplatného:
Město Švihov, nám. Dr. E. Beneše 38, částka na rok 30,- Kč,
doručování po Švihově zdarma, zasílání elektronickou poštou zdarma,
zasílací adresy oznamovat na adresu:
mu-svihov@klatovsko.cz, nebo písemně na adresu úřadu.
Vydává: MÚ Švihov
Redakce: MÚ Švihov, nám. E. Beneše 38
Redakční rada: V. Petrus, E. Tětková, Ing. M. Boublík
Cena: 5,- Kč Pov. MK ČR E 11859
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o., Klatovy
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