Z jednání zastupitelstva
Usnesení městského zastupitelstva
Vážení čtenáři, abychom více vyhověli zákonu na ochranu osobních dat, nebudeme zveřejňovat jména občanů, která jsou uvedena v usneseních. Usnesení i zápis jsou uloženy k nahlédnutí na MěÚ v plném znění.

Usnesení č. 15/2010 z 18. 8. 2010
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
090. Přidělení dotace z ESF na projekt „Síť komunitních škol v Pošumaví“.
schvaluje
091. Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč obci Heřmanice na odstraňování
povodňových škod.
092. Poskytnutí následujících dotací z Programu podpory akcí spolků:
SKC Velovis Švihov – dotaci 10.000,- Kč na veřejný závod horských kol 6. 6. 2010
SDH Stropčice - dotaci 2.000,- Kč na organizaci pouťových oslav
- dotaci 2.000,- Kč na organizaci dětského dne
- dotaci 2.000,- Kč na organizaci zájezdu na výstavu Země živitelka
093. Rozpočtové opatření Změna rozpočtu města na rok 2010 č. 5.
094. Zadání zakázky opravy stavidla na náhonu MVE firmě KH Kinetik za částku
174.898,- Kč bez DPH.
S ouhlasí
095. S pokácením stromů u zdravotního střediska.
096. Souhlasí se zajištěním úvěru od Komerční banky blankosměnkou na předfinancování projektu PRV „Stavební úpravy ZŠ a MŠ Švihov – dokončení výměny oken
+ solární ohřev vody“.

Usnesení č. 16/2010 z 8. 9. 2010

100. Záměr aktualizovat klatovský plán rozvoje sociálních služeb ve vztahu k obcím
mikroregionu Běleč v rámci projektu Centra pro komunitní práci Západní Čechy o.s.
souhlasí
101. S vyplacením dotací spolkům:
FC Švihov – 21.600,- Kč – na mládež
FC Švihov – 30.000,- Kč – na opravu kabin
ZO ČSV
– 10.000,- Kč – na oslavy 100. výročí založení spolku
SKC Velovis – 10.000,- Kč – na organizování závodu horských kol.
rozhodlo
102. Odepsat pohledávku neuhrazeného poplatku za likvidaci komunálního odpadu
bývalých obyvatel domu Bezděkov č.p. 16 ve výši 1.840,- Kč za rok 2008.

Usnesení č. 17/2010 z 22. 9. 2010
Zastupitelstvo města
souhlasí
103. S vyplacením dotace na činnost ve výši 2 tis. Kč Svazu zdravotně postižených
Šumava, ZO Švihov.
104. S uzavřením dvou smluv se ZO AMK v ČR Švihov o přiznání dotace z Programu
podpory akcí spolků na uspořádání dvou akcí – terénní závody motocyklů ve
dnech 3. 7. a 4. 9. 2010 ve výši 2 tis. Kč na každou akci.
105. S uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – restaurace v KD Švihov s p. Lubošem Zdrahalem k 30. 9. 2010 včetně splátkového
kalendáře na úhradu dluhu.
106. Se zveřejněním záměru pronájmu restaurace v KD Švihov za stejných podmínek, za kterých byla dosud pronajata.
107. Se zveřejněním záměru pronájmu nebytových prostor budově čp. 93 – Štárovna
za stejných podmínek, za kterých byly dosud pronajaty.
schvaluje

schvaluje
097. Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Městem Klatovy a Městem Švihov na úhradu částky 10.803,- Kč jako podíl Města Švihov na vydání „Průvodce sociálními
a doprovodnými službami“.
098. Poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Švihov ve výši 13 tis. Kč na výměnu
oken v budově fary ve Švihově a dalších 17 tis. Kč na opravu fasády budovy fary
ve Švihově v případě, že se bude provádět.
099. Okamžité odstoupení od smlouvy s p. Pavlem Hasalou na pronájem nebytových
prostor v č.p. 93 z důvodu nehrazení nájmu.

108. Smlouvu na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 70 tis. Kč
p. Václavu Kopejtkovi, nar. 1973, bytem Švihov č.p. 246, na opravu rod. domu ve
Švihově č.p. 246.
109. Přidělení bytu č. 5 v DPS Švihov od 1. 10. 2010 p. Růženě Brožové, bytem Švihov 411 s tím, že zároveň končí nájemní smlouva na pronájem bytu č. 3 v DPS
Švihov.
110. Přidělení bytu č. 3 v DPS Švihov od 1. 10. 2010 p. Anně Bradové, bytem Švihov
209 za podmínky, že bude dodatečně doložen souhlas lékaře.
111. Zápis do kroniky města za r. 2009.
(vp)
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Zastupitelstvo města
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Komunitní škola Švihov o. s.

obcích v mikroregionu Běleč. Dále pro obce domažlického okresu byl vypracován Komunitní
plán sociálních služeb pro Kdyňsko. Z těchto dokumentů budou vyhodnoceny informace, zda
všechno to, co se plánovalo v oblasti sociálních služeb, se povedlo udělat, co ne a proč.

Počátkem měsíce října se začaly rozbíhat jednotlivé kurzy na základě vašich požadavků
a jsme rádi, že již máme dostatečný počet zájemců pro jejich otevření.
Již 21. září proběhla ukázková hodina jógy za vedení lektorky paní Lukášové z Přeštic.
Zájem byl tak veliký, že tělocvična doslova praskala ve švech. Aby výuka byla příjemná a efektivní, bude kurz naplněn pouze do 30 osob, dnes je již přihlášeno 27 zájemců.
Kurz výuky německého jazyka začíná v počtu 9 posluchačů a kurz výuky anglického jazyka začne v počtu 17 posluchačů. Výuka bude od začátku přizpůsobena úrovni znalostí posluchačů.
Již druhým semestrem, tentokrát na téma Lesnictví, začíná Virtuální univerzita třetího věku
v počtu 19 osob. Většina absolvovala již první semestr Astronomie, ale přivítáme i 4 nové
posluchače. Kurz je určen seniorům a jeho posláním je nejenom se něco nového dozvědět, ale
také podělit se o své znalosti s ostatními a také pobýt v příjemné společnosti lidí, kde je i prostor na jiná témata a povídání si jen tak. Noví zájemci, které mezi sebou rádi přivítáme, se
mohou přihlásit do 25. 10. v informačním centru v přízemí radnice u Bc. Markéty Janotové.

V rámci projektu bude

Název kurzu

Lektor

Dny výuky

Čas výuky

Místo výuky

Němčina pro začátečníky

Mgr. Drahomíra Melková

pondělí

17.30-19.00

Učebna v ZŠ

Virtuální univerzita

Jana Petrusová

pondělí

15.00-17.00

Malý sál KD

Jóga

Věra Lukášová

úterý

17.00-18.00

Tělocvična ZŠ

čtvrtek

18.00-19.30

Učebna ZŠ

Angličtina pro začátečníky Mgr. Vendula Bauerová

za Komunitní školu Švihov o.s. Jana Petrusová

Komunitní plánování sociálních služeb

- stanovena řídící skupina složená ze zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů, která bude zpracovávat informace od pracovních skupin.
- stanoveny pracovní skupiny, které budou zaměřeny na potřeby seniorů, zdravotně postižených,
rodičů s dětmi, mládeže. Do těchto skupin se bude moci zapojit široká veřejnost, každý občan,
který bude moci vyjádřit své potřeby, připomínky a názory na sociální služby.
Dále bude přímo ve skupině poskytovatel sociálních služeb a představitelé obcí a měst.
Tato skupina si bude vyměňovat své názory a hledat společná řešení, která přispějí ke zlepšení
dostupnosti sociálních služeb.
Bude zpracován přehled poskytovatelů sociálních služeb a služeb, které zajišťují. Přehled
poskytovatelů sociálních služeb bude zveřejněn a distribuován v tištěné podobě zájemcům.
Připomínky od občanů budou zapracovány do návrhu nového komunitního plánu sociálních služeb a komunitní plán bude předložen široké veřejnosti k dalšímu připomínkování. Jednou
z možností bude sdělit své připomínky či návrhy osobně na setkáních s obyvateli.

Informace o průběhu projektu a plánovaných aktivitách
budou průběžně zveřejňovány
- ve Švihováčku a v ostatních zpravodajích v obcích, jestliže v obcích vycházejí
- na internetových stránkách města Švihova
- na nástěnce města Švihova a nástěnkách v obcích
Budeme rádi, když vy, občané, se zapojíte do projektu, ať již aktivně v pracovních skupinách nebo například účastí v anketě, na veřejných setkáních. Jen za vaší účasti budeme lépe
znát vaše potřeby a jen tak můžeme efektivně přispět ke zlepšení života občanů v dostupnosti
sociálních služeb. Se svými podněty se můžete obracet na MěÚ Švihov, tel. 376393244 nebo
mu@svihov.jz.cz. Včas budete informováni o termínech či místě konání jednotlivých setkání.
(vp)

Město Švihov se stalo partnerem projektu organizace Centra pro komunitní práci v Plzni,
který se zabývá mimo jiné rozborem sociálních služeb (bezbariérovost objektů, dostupnost soc.
péče,…) v určitém území. Projekt se jmenuje „Podpora udržitelnosti procesu plánování
dostupnosti soc. služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč“
Důvodem pro realizaci projektu je zjistit, zda jsou obyvatelům mikroregionu Běleč (16 obcí
– Švihov, Dolany, Mezihoří, Červené Poříčí, Biřkov, Vřeskovice, Chudenice, Ježovy, Poleň,
Křenice, Kaničky, Únějovice, Všepadly, Úboč, Chocomyšl a Němčice) poskytovány takové
sociální služby, které potřebují, aby tyto služby byly kvalitní a dostupné, aby občané věděli,
které služby se jim nabízí a kde je hledat. Podstatným rysem projektu je, že na zjištění potřeb
služeb v sociální oblasti se budou podílet představitelé měst a obcí jako zadavatelé, poskytovatelé sociálních služeb, kteří již tyto služby nabízejí a vy, občané uživatelé, kteří víte nejlépe,
co vám v místě bydliště chybí.
Již existuje dokument Komunitní plán sociálních služeb pro Klatovsko, kde spolupracovaly pouze obce Červené Poříčí, Švihov a Dolany, a nevypovídá o situaci a potřebách v jiných

Řešení problematiky stromů rostoucích na veřejných prostranstvích, v okolí silnic a místních komunikací i na soukromých pozemcích se v současné době stalo častou debatou občanů
i členů zastupitelstva města ve Švihově.
Pokud stromy mají dlouhodobě a plnohodnotně plnit všechny funkce, které jsou od nich
očekávány, musí jim být poskytována soustavná péče. Nejde jen o ochranu samotných stromů
před negativními vnějšími vlivy, ale i o zajištění ochrany života a zdraví osob a předcházení škodám na majetku. Odpovědnost za dosažení a udržování tohoto stavu dopadá na vlastníka těchto
dřevin. Bohužel řada vlastníků dřevin dodnes podceňuje hrozící nebezpečí. Tato povinnost
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Problematika stromů rostoucích mimo les.

vyplývá z § 7 zák. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kde se uvádí: „Péče o dřeviny,
zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků, přičemž dřeviny jsou chráněny
před poškozováním a ničením“.
V letošním roce Město Švihov podalo několik žádostí o pokácení stromů. Řeší se problémy, kdy strom porazit pro špatný zdravotní stav, protože ohrožuje zdraví lidí i jejich majetek,
nebo kdy lze strom ještě zachránit zdravotním řezem.
Povětrnostní situace v letošním roce měla za následek vyvrácení stromu ve Školní ulici,
který padl na obytnou část budovy zdravotního střediska. Pád stromu poničil část střechy, ale
lidem se naštěstí nic nestalo. Toto je jen malý příklad, co všechno se může stát.
Začíná zimní mimovegetační období, které by se mělo využít k případnému plánovanému
kácení dřevin.
Vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku musí požádat příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny. Tímto orgánem je zdejší Městský úřad. Na základě žádosti
následného pravomocného rozhodnutí lze nebezpečné nebo problematické stromy porazit.
Žádosti podléhají všechny stromy, které mají obvod ve výšce 130 cm 80 cm a více nebo souvislé keřové porosty od celkové plochy 40 m2. Naproti tomu stromy, které těchto hodnot nedosahují, pravomocné rozhodnutí nepotřebují, a proto se žádná žádost nepodává. Vlastník pozemku si může tyto stromy (pod 80 cm obvodu ve výšce 130 cm) porazit sám. Stromy se mají kácet,
pokud neohrožují zdraví nebo majetek lidí, v mimovegetačním období, které je od 1.10. do
31.3. Ten kdo pokácí nebo poničí strom rostoucí mimo les bez předchozího povolení ke kácení,
se vystavuje nebezpečí uložení pokuty ve výši 10 000,- Kč. Týká se to všech stromů, i ovocných, rostoucích na soukromých pozemcích. Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
také ukládá možnou náhradní výsadbu.
V roce 2011 na základě doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se ve Švihově
budou provádět ochranná opatření k zamezení pádů dřevin. Cílem je zamezit zranění občanů
nebo poničení jejich majetku.
Ve Školní ulici u zdravotního střediska rostou 4 kaštany, které byly předmětem obav při
zhoršené povětrnostní situaci. Stromy jsou již staré, ale stále vitální a plodící. Zdravotním
řezem, mírnou redukcí a vazbou koruny se docílí stabilizace těchto stromů. Bezpečnost dětí hrajících si na dětském hřišti u kulturního domu také není zcela zajištěna. Rostou zde stromy, které
zasahují větvemi až ke hřišti. U těchto stromů se musí též provést redukční a bezpečnostní řez
včetně vazby.
Problémy nejdou vždy řešit jen zdravotním a jiným prořezáním. Příkladem toho jsou dlouho diskutované topoly, které sloužily jako „větrolam“ v areálu školního hřiště a zahrady
Základní školy a Mateřské školy ve Švihově. Byla podána žádost na jejich pokácení. Na základě doporučení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bude kácení prováděno postupně.
Nejdříve bude pokácena pouze vnitřní řada topolů (první linie směrem do hřiště) a nahrazena
novou výsadbou. Po vzrůstu nových stromů do výšky 5-7m (za několik let), se pokácí i zbývající stromy, které by se měly nahradit keřovým porostem. Takto by byla obnovena alej, která by
i nadále sloužila jako „větrolam“.
V Čechově ulici jsou určeny k pokácení 3 lípy, které i přes veškeré zdravotní řezy usychají a již se je nepodaří zachránit. Veškeré zásahy budou prováděny vždy po řádné konzultaci
a vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
/jb/
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Město Švihov
Vás srdečně zve na předvánoční setkání seniorů,
které se bude konat v sobotu

4. prosince 2010 od 14.30 hodin v sále KD Švihov
Setkání je určeno jak pro pozvané, tak i pro jejich partnery
a všechny, kteří mají rádi dobrou zábavu.

D
Dále si Vás dovolujeme pozvat na

IV. MĚSTSKÝ PLES
který se bude konat 15.ledna 2010
v sále kulturního domu ve Švihově.
Vstupenky si můžete rezervovat od 15. listopadu u p. Podroužkové
na MÚ Švihov a nebo na telefonním čísle 376 393 244.

D
Římsko katolická církev farnost ve Švihově
a Městská knihovna Švihov pořádají
přednášku na téma IZRAEL.
Přednáší náš přední odborník na tuto tématiku
pan Daniel Haslinger.
Přednáška se bude konat v neděli 14. 11. 2010
v malém sále KD Švihov od 14.00 hodin.
Srdečně zveme širokou veřejnost.
/ep/
-9-

Historie švihovských domů
- pokračování
Č.p. 286
Dům byl postaven v roce 1927 – 28. Majitel Josef Kasl z Petrovic, zedník a domkář, měli
drobné hospodářství. V mládí byl člen Dělnické tělocvičné jednoty, zemřel 1947. První manželka Marie Petlanová z Makova, zemřela 1930, druhá manželka Marie Bočanová z Nezdic,
zemřela 1983. 1947 dědí dům dcera Anna, za této majitelky býval dům pronajímán. V roce 1960
kupuje dům od své sestry František Kasl, vyučil se obchodním příručím. Pracoval jako brusič,
nejdříve Škoda Plzeň, později stejný podnik Klatovy a do důchodu odešel z Karny, provozovna Švihov. V důchodovém věku pomáhal na poště jako doručovatel. Aktivní člen Sokola Švihov, oddíl kopané. Staral se o pokladnu, byl členem výboru, členem spolku rybářů, zemřel 2006.
Manželka Daniela, rozená Jílková z Přeštic, vyučila se švadlenou, později byla zaměstnána
jako kuchařka v nemocnici v Klatovech, členka JZD a kuchařka družstevní kuchyně JZD Švihov, členka spolku žen, zemřela 2006.
1964 přístavba domu do dvora, podkroví
1972 výměna oken
1995 dědí dům dcera Věra. Za této majitelky úprava podkroví, nová střecha.
Současný majitel: Mgr. Věra Drahorádová

Č.p. 287
Plány na stavbu vypracoval stavitel Karel Houra ze Sušice. Na jaře 1929 se stavbou započato, v listopadu téhož roku dokončeno. Při stavbě domu majitelé bydleli v hradu. 1930 majitel Bohumír Kliment z Nalžovských Hor. Vyučil se ševcem a pracoval v rodné vesnici se svým
otcem. Zúčastnil se bojů I.světové války jako horský myslivec v Itálii. Po skončení se šťastně
dostal k rodině a jako voják dostal „ místo pod penzí“. Pracoval u balíkové služby na
Masarykově nádraží v Praze. Do Švihova se s rodinou přistěhoval v roce 1928 a zde opět pracoval u Pošty, ale jako poštovní doručovatel, tehdy “listonoš“, až do zaslouženého důchodu.
Připomeňme si trasy doručovatelů tehdy: začínalo se v 7.00 hodin a následná trasa byla,
Lhovice, Mezihoří, Ježovy, hájovna Běleč, Chlumská, Malechov, Švihov. Chodilo se buď pěšky
a nebo na kole, to byla procházka…. Pan Bohumír zemřel 1960, manželka Marie Hirschová ze
Sedlečka byla v domácnosti, přes léto lesní dělnice, zemřela 1959. 1960 dědí dům dcera
Bohumila, po roce 1945 sociální pracovnice ve Kdyni, později prodavačka v cukrárně
u Králů/dům už nestojí, na jeho místě stojí částečně nákupní středisko/ ještě později prodavačka obuvi v č.p.200. Byla členka spolku žen, zemřela 2005. Manžel Miroslav Veselý ze Švihova, vyučil se automechanikem a pracoval jako letecký mechanik na letišti v Líních. Byl členem
Svazarmu, v roce 1962 zapsán jako instruktor proškolování zájemců o řidičský průkaz, zemřel
1977. 1968 přistavěna k domu garáž. Dům dědí děti. Po roce 2000 vnitřní úpravy, nová fasáda,
okna, střecha. Vzhled domu výrazně vylepšen.
Současný majitel: JUDr. Jaromír Veselý
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Č.p. 288
Poprvé bylo toto č.p. uděleno budově skladiště na nádraží, směr Klatovy. V budově bylo
jednak skladiště a v části byl byt pro zaměstnance nádraží. V roce 1978 číslo zrušeno.
Při pravé straně Zahradní ulice byl pozemek, spíše neoplocená zahrada. Majitelem byl tehdy
pan Václav Daněk, obchodník s dobytkem. Později tento pozemek prodal svému bratrovi
Karlu Daňkovi, holiči ve Švihově. Ten si na pozemku postavil obytnou chatu, kde rodina bydlela přes léto. Přes zimu bydleli v domku č.p.20. Majiteli byli již uvedený pan Karel Daněk,
holič ve Švihově a Marie Daňková, rozená Boudová ze Švihova. Pan Daněk zemřel v roce 1976
ve věku 60 let, paní Marie v roce 1995. Tato majitelka darovala část pozemku svému synovi
Jaroslavovi a ten tu se svojí ženou postavili nový dům. Při kolaudaci v roce 1989 jim bylo přiděleno č.p. 288.
2004 přístavba domu a vnitřní úpravy.
Současný majitel: manželé Daňkovi

Č.p. 289
Na svůj rodný dům a své nejbližší vzpomíná syn Karel:
Rodinný domek Karla a Anny Jiskrových postavil na klíč stavitel Karel Houra ze Sušice
a předal jej do užívání v roce 1929. Karel Jiskra byl synem švihovského občana Matěje Jiskry.
Narodil se v roce 1898 a u švihovského mistra pana Josefa Lišky se vyučil kovářem a podkovářem. Po vyučení byl povolán do armády a jako dělostřelec se zúčastnil první světové války,
bojiště v Itálii. Naštěstí se vrátil živ a zdráv. Zaměstnání našel u firmy Brožík Plzeň, manželka
Anna Bartošová z Červeného Poříčí.
Při stavbě domu bydleli u obchodníka pana Trnky. Po dokončení stavby domku se přestěhovali a žili v něm celý svůj další život. Svůj zasloužený odpočinek našel v domku i otec paní
Anny Jiskrové, pan Josef Bartoš, zemřel 1961. Karel Jiskra byl členem TJ Sokol a v mladším
věku se zúčastňovat pravidelných cvičení, zemřel 1975. Anna Jiskrová byla členkou spolku
zahrádkářů a při péči o zahradu uplatňovala poznatky z přednášek pana řídícího Jana Zemana,
Zemřela 1981. Dům dědí v roce 1975 dcera Marie Kučerová, v mládí členka TJ Sokol Švihov,
úřednice, zaměstnána u firmy Tukospol Praha, zemřela 1998. Manžel Otakar Kučera, úředník
Ministerstva pro technický rozvoj, zemřel 2001.
1984 dědí dům jejich dcera.
Od doby postavení vzhled domu nezměněn.
Současný majitel: Otakara Kučerová

Č.p.290
Dům postaven v roce 1928, kolaudace v roce 1929, stavitel pan Klaisner. Majitel Emanuel
Havlíček z Votína, zúčastnil se bojů I.světové války v Itálii a šťastně se vrátil. Za to, že nasazoval život za republiku dostal zaměstnání „pod penzí“. Byl jmenován četnickým strážmistrem
a působil na Chomutovsku. V roce 1929 se přistěhoval do Švihova, už jako vrchní četnický
strážmistr. Byl členem Sokola Švihov a spolu s panem Skřivanem z č.p. 141 vedli ve 30. letech
- 11 -

minulého století skauty ve Švihově. V knize „Švihov od založení do roku 1994“ na straně 135
jsou vyfoceni z leva pan Havlíček a pan Skřivan. Zemřel 1959. Manželka Alžběta Votíková
Jinotany u Kladna, v domácnosti, zemřela 1983.
1973 Karel Kučera z Berouna, až do roku 1938 námořník, lodní důstojník. Tehdy bydlel na
Slovensku a to se v těch letech stalo samostatným státem a všichni Češi se museli vystěhovat.
Nový domov našel v Berouně, tam se zapojil do ochotnického divadelního kroužku. V té době,
rok 1939, němečtí vojáci obsazovali Čechy a Moravu a zatýkali naše občany. Tento spolek
z výtěžku divadla pomáhal rodinám postižených. Vše bylo prozrazeno, členové zatýkáni
a odsouzeni. Pan Kučera vězněn od roku 1940 do roku 1945 v koncentračních táborech Dachau
a Buchenwald. Domů se šťastně vrátil. Později byl zaměstnán Uranové doly Jáchymov jako
těžmistr. Byl členem Svazu protifašistických bojovníků, člen zahrádkářů Švihov. V důchodovém věku pomáhal v knihovně, byl členem komisí MěNV Švihov, zemřel 1990. Manželka
Zdeňka Havlíčková, vychovatelka družiny mládeže při ZŠ Švihov, později úřednice MěNV Švihov, zemřela 1992. V roce 1984 dědí dům syn Karel.
2008 výměna oken. Vzhled domu se od postavení nezměnil.
Současný majitel: Ing. Karel Kučera

Č.p.291
Dům postaven na pozemku rodiny Zábrodských. Stavbu vedl i plány vypracoval stavitel
Josef Klaisner, přízemní dům s podkrovím. 1929 majitel Josef Lohr z Plzně, dílovedoucí
Škoda Plzeň, manželka Marie Zábrodská z č.p.210. V roce 1939 se odstěhovali do Plzně a dům
prodávají 1939 se stal majitelem Jaroslav Piskáček ze Švihova, v té době výpravčí ČSD ve Švihově. Po roce 1945 se odstěhovali do pohraničí, v domě bydleli rodiče paní Piskáčkové. Nový
domov našli v Chodové Plané, kde byl pan Piskáček jmenován přednostou nádraží. Později se
do Švihova vrátili a pan Jaroslav pracoval až do důchodu na ředitelství ČSD Plzeň jako úředník. V mládí člen Sokola Švihov, v roce 1945 zapsán jako člen Porevolučního národního výboru Švihov, člen spolku zahrádkářů, zemřel 1985, manželka Marie Fričová z Drahan
okr.Prostějov, učitelka mateřské školky. V Chodové Plané zaměstnána jako úřednice Státního
statku, aktivní členka zahrádkářů, členka výboru, aktivní členka ČSČK , vykonávala funkci
zdravotnice, zemřela 2002. 1966 zvětšeno podkroví na západ, ve střeše okno. 1988 stavba
verandy a nad ní přistavěna místnost. 1990 výměna oken, dům si zachovává podobu z roku
postavení.
Současný majitel: manželé Bečvářovi

1977 dům dědí děti. 1975 z dílny obytné místnosti. 1996 si pronajal dům velkosklad textilií firma Impexwest Andrea Praha. Později dům prodán.
Vzhled domu od postavení nezměněn.
Současný majitel: manželé Fišerovi

Č.p. 293
Provozovna i obytný dům měli stejné č.p.
Majitel Martin Trázník z č.p.109, narozen 1898, se vyučil bednářem u svého otce. Zúčastnil
se bojů 1.světové války. Okolo roku 1929 koupil pozemek pod nádražím a v roce 1931 nechal
postavit zděnou halu ( říkalo se jí bednárna ) v přízemí strojírna, nad ní dílna. Kdo vlastní
„Pamětní spis“ vydaný při odhalení Pomníku padlým v roce 1931, na zadní stránce mezi reklamami je hala vyobrazena. Z počátku se zde vyráběly modřínové sudy a voznice, zaměstnával
dva dělníky, později více. Byl to muž s přehledem, pracovitý a výborný podnikatel. Nevíme
přesně kdy, ale asi mezi roky 1947 – 49 hala vyhořela. Pan Trázník jí nechal opravit. V té době
už vyráběl dřevěné pračky na elektrický pohon. Byly velmi žádané.
Obytný dům vedle haly byl postaven v roce 1935. Po roce 1950 byla hala, provozovna znárodněna. Bývalo zvykem, že se majitel stal národním správcem. V tomto případě se jím stal
Sdružený okresní komunální podnik Přeštice. V roce 1959 byl zestátněn i obytný dům.
Trázníkovi zde bydleli, ale museli platit nájem z bytu. V té době byl pan Trázník zaměstnán
u Kratochvílů, paní Trázníková v Kozaku Klatovy. Majitelé objektu se střídali: Dřevopodnik
Domažlice, později Výrobní družstvo Tvar Klatovy, v té době se tu mimo jiné vyráběl i dětský
nábytek. Družstvo Tvar nechalo v roce 1974 provozovnu opravit zevnitř i zvenku. 1965 obytný dům vrácen rodině, ale pan Trázník se toho už nedočkal, zemřel v dubnu 1965 a dům byl
vrácen ke konci roku 1965. Manželka pana Trázníka Žofie, rozená Faloutová z Malechova
pomáhala svému muži v podnikání, zemřela 1988. Manželé neměli děti. Po paní Trázníkové
dědí dům neteře. V roce 1991 Výrobní družstvo Tvar vydává 1 provozovny dědicům. V roce
2008 provozovna prodána.
Obytný dům si zachovává podobu z roku postavení
Současný majitel: rodina Ulrychova

Pěstování zeleniny na zahradách

Dům postaven v letech 1929-30, stavbu vedl stavitel Josef Klaisner. 1930 majitel Josef
Kanta ze Švihova z č.p.3, vyučil se instalatérem a klempířem u firmy Rudolf v Plzni. Byl členem spolku zahrádkářů, velmi rád s nimi jezdil na zájezdy, zemřel 1977, manželka Anna
Drdová z Vřeskovic, měli drobné hospodářství o které se starala. V mladším věku zaměstnána
u Elektráren Klatovy, zapisovala po domech stav hodin. Zemřela 1993.
1936 rozšíření domu, přístavba dílny-

Pěstování zeleniny se u zahrádkářů vrací do popředí zájmu. Trend, kdy zatravňovali záhonky a vytvářeli jen okrasné zahrady, končí. Mnozí si již uvědomili, že se tím jejich koníček stává
nákladnějším, a tak se vrací k pěstování plodin. Vždyť ceny například brambor nebo cibule se
blíží dvaceti korunám za kilogram, což je několikrát více než před pěti roky. A jiné plodiny,
například rajčata, mají ze zahrádky výrazně lepší chuť než ty z prodejny. Základem dobrého
výnosu je podzimní zpracování půdy. Zapravíme organická a zásobní průmyslová hnojiva, aby
se do jara dobře spojila s půdní strukturou. Pokud nemáme proleželý kompost nebo hnůj, použijeme granulovaná organická hnojiva zakoupená v obchodě. Využijte podzimních slev hnojiv
v prodejně pro zahrádkáře a chovatele TRUMF ve Švihově.
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Č.p.292

Velkou pozornost věnujeme výběru osiva. Nechte si poradit ve specializovaných prodejnách. Na osivu můžeme totiž ušetřit třeba 10 -15 korun, ale výnos může být poloviční. A to už
je rozdíl v řádu stokorun. Nebojte se přijít do prodejny pro zahrádkáře a chovatele TRUMF ve
Švihově třeba jen pro radu. Vždyť například vhodným postřikem na ochranu rostlin aplikovaným ve správnou dobu nejen podstatně zvýšíte výnosy, ale mnohdy odpadnou i následné postřiky a tak ještě výrazně ušetříte.

Hledám pronájem bytu
2+kk popřípadě 1+kk či rozumný podnájem ve Švihově. Spěchá!
Telefon 721 236 992.

VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ KUPÓN
Věnujte svým blízkým
dárkový kupón na odběr
novin nebo časopisu.
Informace na Vaší poště.
Pošta Švihov
Tel.: 376 383 086

Trápí vás vlhkost v bytě,
zamlžování oken a plíseň kolem nich?
Vážení občané, mnoho z vás se v posledních letech rozhodlo zrekonstruovat svůj dům, nebo
byt. Nejčastější součástí rekonstrukce bývá výměna oken. Ta je nutná vzhledem k úsporám
energie za topení. Po jejich výměně se však často objeví jiný problém, nadměrná vlhkost v bytě
a její srážení na oknech a jejich okolí a následné tvoření plísně. Pak máte na výběr buď více větrat, což je při dnešních cenách energií neekonomické, nebo použít nějaký system odvlhčení.
Jednou z možností je rekuperace větraného vzduchu. Instalace do jednoho bytu se pohybuje od
60 000,- do 100 000,-Kč.
Druhým řešením je použití přenosného odvlhčovače. V ceně menší než 6 000,- korun lze
zakoupit úsporný, lehký a tichý odvlhčovač, schopný ze vzduchu odstranit až 12 litrů vody za
jeden den při příkonu 200W. Po prvotním odvlhčení pak
postačí v každé místnosti cca 2 hodiny denně.
Těšte se na zimní pohodu bez nadměrné vlhkosti
a zdraví škodlivých plísní. Navíc suché stěny mají lepší
izolační vlastnosti, a tak ještě ušetříte za topení. Přijďte se
poradit do prodejny TRUMF ve Švihově u kruhového
objezdu, kde vám odvlhčovač předvedou a zapůjčí na
vyzkoušení. Můžete se přesvědčit o účinnosti přístroje
a pak se rozhodnout pro jeho zakoupení.
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AM –
AUTO MARŠÁLEK
P ro d e j n á h r a d n í c h d í l ů
na vozy ŠKODA

www.auto-marsalek.cz
Aktuální nabídka:

Autolékárnička dle nové vyhlášky
p l a t n é o d 1 . 1 . 2 0 11 z a 1 9 9 , - K č
Mobilní telefon

739 664 661
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www.mk-auto.cz
Opravy, nástřiky podvozků, přípravy na STK
Tuning: prodej, montáž
Kontakt: 604 967 114
e-mail.: info@mk-auto.cz
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