Z jednání zastupitelstva
Usnesení č. 14/2007 z 8.8.2007
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
120. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Švihov za I. pololetí 2007.
121. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace LVH Švihov za I. pololetí 2007.
122. Rozbor hospodaření města za I. pololetí 2007.
schvaluje
123. Použití 504 tis. Příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ z Rezervního fondu na posílení svého
Investičního fondu s využitím na nákup nového kotle do školní jídelny a úhradu výměny
části oken v budově ZŠ.
124. Opravený odpisový plán příspěvkové organizace LVH Švihov na rok 2007.
125. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu města na rok 2007.
126. Jednostranné zvýšení nájemného ve výši maximálního přírůstku pro období 1.1.2008
- 31.12.2008 podle zákona č.107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.
127. Přidělení bytu 2+1 ve zdravotním středisku - Školní čp. 392 panu Václavu Burešovi
z Červeného Poříčí.
128. Přidělení bytu č. 5 v DPS Švihov paní Haně Vacovské ze Švihova.
ruší
129. Osadní výbor ve Stropčicích s tím, že kontaktní osobou pro zastupování občanů Stropčic
je určen p. Jiří Zimermann.
rozhodlo
130. Zveřejnit záměr odprodat pozemek p.č.650/2 v k.ú. Švihov o výměře 1 m2 za 100 Kč.
131. Věnovat výtěžek z vybraného vstupného z koncertu dne 11.8.2007 při akci „Švihov nad
vodou“ na charitativní účely Diecézní charitě Plzeň.
132. Poskytnout příspěvek na činnost z vybraného parkovného při festivalu ve dnech 27. - 28.7.
2007 složkám, které se podílely na organizaci parkování, a to FC Švihov 12 000,- Kč,
MS Lysina Švihov 6 000,- Kč a SDH Kokšín 6 000,- Kč.
souhlasí
133. S přijetím dotací od MMR na opravy 3 komunikací v k.ú. Kamýk a Kokšín.
134. S mimořádnou splátkou hypotečního úvěru na výstavbu 24 b.j. ve výši 441.001,- Kč.
135. S novou fixní úrokovou sazbou tohoto hypotečního úvěru ve výši 5,05 % p.a.
136. Se spoluúčastí při organizování „Dětského královského plesu“ na hradě dne 1.9.2007
se Sdružením lame - alpaka Blatná s tím, že výdaje města budou 2.000,-Kč.
137. S přijetím dotace od MMR ve výši 400 tis. Kč na výstavbu dětského hřiště v areálu ZŠ
a MŠ Švihov.

Usnesení č. 15/2007 z 29.8.2007
Zastupitelstvo města

schvaluje
138. Zadání zakázky "Švihov - úprava školního hřiště" firmě Silnice Klatovy a.s.
139. Přidělení bytu č. 6 v DPS Švihov p. Zdeňce Kohoutkové od 1.9.2007 s tím,že k 31. 8.
2007 bude ukončen pronájem bytu č. 1.
140. Přidělení bytu č. 1 v DPS Švihov p. Janu Berkovi, Biřkov.
rozhodlo
141. Odprodat pozemek p.č. 560/2 v k.ú. Švihov o výměře 1 m2 za cenu 100,- Kč manželům
Zdeňkovi a Jindře Štěpánkovým.
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142. Poskytnout příspěvek SDH Třebýcinka ve výši 2.000,- Kč v rámci Programu podpory akcí
spolků.
ukládá
143. Starostovi projednat umístění radaru a kontroly rychlosti dopravní policií v Nádražní ulici.
Termín - do 12.9.2007.
144. Starostovi zajistit zpracování Pasportu dopravního značení na místních komunikacích
ve Švihově s využitím zpomalovacích prahů. Termín - do 31.12.2007
vyhlašuje
145. Další kolo výběrového řízení na podávání žádostí o poskytnutí půjček z Fondu rozvoje
bydlení na opravu a modernizaci bytového fondu s tím, že žádosti lze podávat
do 24.9.2007.
zmocňuje
146. Starostu města Václava Petruse k výkonu funkce opatrovníka pana Františka Loužka,
Sokolov 4, jehož pobyt není znám, k zastupování v řízení při pozemkových úpravách v k.ú.
Švihov.

Usnesení č. 16/2007 z 12.9.2007
Zastupitelstvo města

souhlasí
154. S podáním přihlášky Města Švihov do Sdružení místních samospráv ČR.
155. S uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. v souvislosti s prováděnou rekonstrukcí vedení el. proudu. Věcné
břemeno se týká pozemků v k.ú. Třebýcinka p.č. 644/5 KN, p.č. 5/2 KN, p.č.644/3 KN,
p.č. 23/1 KN.

MÚ informuje
Město Švihov nechalo pro velký zájem občanů
zhotovit nové velké letecké snímky Švihova a vesnic spadajících
pod Švihov.
Tyto je možné zakoupit v pokladně města za 250 Kč.

Pozvánky

vydává
147. OZV č. 2/2007 - Požární řád města.
rozhodlo
148. Zveřejnit záměr pronajmout pozemek p.č. 286 a část pozemku p.č. 866/1 v k.ú. Kokšín
před nemovitostí čp. 8.
149. Zadat zakázku Projektové práce na zpracování projektu Stavební úpravy ZŠ a MŠ Švihov
- 1. etapa Projektové a znalecké kanceláři Ing. Václav Vlček, Klatovy, za 177.310 Kč
vč. DPH.
150. Zadat zakázku Inženýrská činnost při podání žádosti a realizaci projektu Stavební
úpravyZŠ a MŠ Švihov - 1. etapa firmě Provod - inženýrská činnost, s.r.o. Ústí nad Labem
za cenu 357 tis. Kč vč. DPH.

Usnesení č. 17/2007 z 26.9. 2007
Zastupitelstvo města
rozhodlo
151. Zveřejnit záměr pronájmu zahrady p.č. 41 o výměře 653 m2 za částku 0,50 Kč za l m.152.
Poskytnout dotaci na činnost v rámci programu podpory mládežnických složek spolků:Římsko
katolická farnost Švihov 5.400,- Kč
TJ Sokol Švihov
- 15.200,- Kč
SDH Kamýk
600,- Kč
schvaluje
153. Změnu výše měsíčního nájmu v některých bytech domů čp. 427,428 a 429 od 1.9.2007
dle přílohy zápisu - individuelně pro jednotlivé byty do výše maximálního věcně usměrňovaného nájemného na základě ekonomicky oprávněných nákladů v návaznosti na vložený investiční příspěvek družstvu.
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2.11.2007se bude konat ve výstavním sále hradu Švihov vernisáž výstavy obrazů švihovského rodáka Jiřího George Puchmajera.
Jiří George Puchmajer se narodil v klatovské nemocnici 25.srpna 1931. Jeho rodiče žili
ve Švihově, kde byli oba učitelé. Jirka od svého raného mládí projevoval výtvarné a hudební
nadání. Oběma se také dost věnoval. Od svých 14ti let hrál veřejně na piano a ve studentské
kapele na trombon. Také se učil malovat a kreslit u místního rodáka, profesora F.Mradského. Po
vystudování Vrchlického reálného gymnasia v Klatovech, které tvárnilo mnoho jeho pozdějších
zájmů, se odebral na studia architektury na Vysoké učení technickém v Praze. Zde absolvoval
roku 1955 jako inženýr architekt. Jeho zájem o malování a kreslení se dále vytvářel a prohluboval pod vedením několika profesorů na architektuře. Mimo výtvarné zájmy se také velice
seriozně věnoval hudbě na trombon. Stal se členem známé skupiny zvané „Pražský Dixilend,“
kde po několik let úspěšně působil. Přitom také začal prohlubovat svá studia vážné hudby.
Studoval klavírní hru u profesora Černocha z pražské konzervatoře. Posléze byl také zakladatelem a dirigentem komorního orchestru na fakultě techniky. S tímto orchestrem pořádali mnoho
koncertů, hlavně staré české hudby, a Jiří se stal vítězem První dirigentské soutěže v ČSR.
Po vystudování architektury Jiří působil jako architekt v Praze. Byl velice úspěšný, ale
bohužel koncem padesátých let byl komunismus nejpřísnější. Díky svému neústupnému postoji měl Jiří mnoho kádrových problémů .
Roku 1964 odjel se svojí ženou, akademickou malířkou Libuší Girsovou do Vídně. Odtud
do Mnichova, kde spolu založili nový život. Roku 1965 emigrovali do Spojených států, kde žili
až do Jiřího úmrtí v dubnu 2006. Jeho žena Líba stále žije v USA.
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Jiřího ostatky jsou uloženy v rodinné hrobce ve Švihově. Bylo jeho vroucné přání se vrátit
do svého milovaného kraje, který s láskou a úctou tak rád zobrazoval. Jeho žena se proto rozhodla uctít jeho památku dlouhodobou půjčkou jeho maleb městu Švihovu. Doufáme, že tímto
bude mít možnost více občanů sdílet radost z jeho výtvarné práce, která pro něj tolik znamenala. Líba také připravuje vydání souborné knihy Jiřího kreseb a maleb, jako jeho celoživotní
tvorby.
/LP/

Mladí ochotníci při ZŠ Švihov

Ve dnech 24. a 25. září byl umístěn informační stánek u Nákupního střediska a byl zaměřen
na nakládání s bioodpady. Cílem této informační kampaně bylo poutavou i odbornou formou
zvýšit povědomí občanů o tom, proč je dobré třídit bioodpady a jak si vyrobit na zahradě kompost. Návštěvníci informačního stánku měli možnost si prohlédnout nádoby na třídění bioodpadů, domovní kompostér, vzorky kompostu z domovního kompostování a vzorky digestátů z bioplynových stanic. Pro děti byly připraveny hry na téma bioodpady a drobné odměny. Informační
stánek navštívili žáci ze zdejší základní školy.
Město Švihov je zapojeno v projektu "Vzdělávání a spolupráce v odpadovém hospodářství
(zkrácená verze plného názvu projektu), jehož cílem je podpora rozvoje odpadového hospodářství v zapojených obcích v Plzeňském a Jihočeském kraji. Tento projekt je hrazen formou dotace z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Evropského sociálního fondu se spoluúčastí
národních zdrojů prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.

V Nezdicích 1.7.2007 proběhl před dětským představením „O statečné princezně Máně“
křest knihy „Putování za divadelními ochotníky“ od Ludvíka Pouzy. Po přečtení knihy nás
popadla lítost. Cituji: „Škoda, dnes se mládež ubírá jinou cestou a není příliš ochotna věnovat
svůj volný čas nacvičování divadla a očekávání , jaký bude výsledek, zda kritika bude příznivá,
nebo odsuzující. Škoda. Kdyby začali, poznali by, že státi se dobrým ochotníkem je velké
dobrodružství, při němž se užije mnoho hezkých chvil a naváží se hezká přátelství těch, kteří
svůj um dávají druhým“.
Tento úryvek je uveden u města Švihova. Chceme upozornit autora, že divadlo ve Švihově
se hraje při ZŠ od roku 1996, ale nikde ani zmínka. Dětská představení při ZŠ v Přešticích jsou
uvedena. O to víc nás mrzí, že pan Pouza byl naší poslední hry „Tahanice o Terezku“ osobně
přítomen. Uvádíme seznam her, které mladí ochotníci ve Švihově sehráli:
1. O bílé kočičí princezně / režie - D.Jančovičová/
2. Vánoční růže - 1998
3. O líných strašidlech - 1999
4. Jek rozesmát princeznu - 1999
5. O Vendulce a Vitouškovi - 1999
6. Kopretinka - 2000
7. Tři princezny na vdávání - 2000
8. Král 3333 - 2001
9. Čert Makrela - 2001
10. Zkoušky čerta Belínka - 2002
11. Jak běží rok - 2002
12. Šípková Růženka - 2004
13. Princezna Rozmařilka - 2005
14. Vánoční růže - 2005
15. Tahanice o Terezku - 2007
Je dobrým počinem, že po muzikantech se vzpomnělo na ochotníky. Ale takhle rozsáhlá činnost
v tolika obcích se nedá zmapovat za půl roku/ uvedl autor při křtu/. Je škoda, když se kniha
psala, že tam chybí dost podstatné věci. Mělo se hovořit se starými pamětníky, kteří divadlo hrávali. V Přešticích nám například chybí jméno Anna Malátová, Eva Kőnigová, p.Kaňák. Na takové osobnosti by se zapomínat nemělo. Pod jejich vedením sehráli přeštičtí ochotníci celou řadu
her/v knize jsou uvedené/, na které dodnes rádi vzpomínáme. Kdo je zhlédl, jistě nám dá za
pravdu.
Všem současným i budoucím ochotníkům přejeme samá zdařilá představení a hodně spokojených diváků.
Švihovské mládeži přejeme, aby nadále pokračovala v ochotničení a autorovi odpustili, že
na ně ve své knize zapomněl.
Marie Hořká a Jaroslava Suchá
režisérky divadel na ZŠ Švihov
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Jako každý rok, tak i letos zveme občany, hlavně pak seniory, 1.prosince 2007 od 14.00
hodin do Kulturního domu ve Švihově na posezení u hezké písničky a vyprávění. V letošním
roce naše setkání zpestří pořad pod názvem „Každý má rád, když mu začnou hrát.“ Je to
pásmo lidových písniček, evergreenů, vyprávění a aneknot. Doufáme, že se opět sejdeme ve velkém počtu.

Svoz směsného komunálního odpadu
Na základě sdělení svozové firmy Západočeské komunální služby a.s., Plzeň oznamujeme
občanům, že svozová firma nebude v den svozu SKO vyvážet neoznačené pytle s logem a
názvem firmy.
Pokud se vyprodukovaný směsný komunální odpad nevejde do jedné popelnice, je možné si
zakoupit druhou popelnici, nebo na MěÚ Švihov zakoupit označený pytel na SKO. Cena za
jeden kus označeného pytle je 10,- Kč.
Dále svozová firma upozorňuje občany, aby do sběrných nádob a pytlů neukládali listí, větve,
kapalné a kašovité odpady, zeleninu a padané ovoce.

Informační stánek na bioodpady

Historie švihovských domů
Č.p. 141 dům od starodávna řečený Stehlíkovský
Magdaléna Stehlíková. 1715 Josef Stehlík, zedník. 1751 Václav Fišar. 1780 syn Václav.
1804 Jakub Suda. 1824 Jan Rys z Janovic, mlynář, manželka Kateřina Sudová. 1852 Ondřej
Rys. 1858 Václav Rys, perníkář. 1900 syn Jan Rys, zemědělec. V roce 1912 zapsán jako radní
měst. zastupitelstva Švihov. Po úmrtí rodičů dům prodal a odstěhoval se do Vídně, byl svobodný. 1913 kupuje dům Rudolf Skřivan z Klatov, drobný zemědělec, přitom měli povoznictví
a mandl. Později vlastnili obchod koloniální.. Po úmrtí pana Sladkého z č.p.119 zrušili povoznictví a pan Skřivan jezdil s koněm a bryčkou 2x denně s poštou na nádraží. Zúčastnil se bojů
I.světové války a domů se vrátil přes Rusko. V mládí aktivní skaut. Pravděpodobně zakládající
člen skautingu v roce 1919 ve Švihově. 1930 Antonín Topinka, dělník, provozoval autodopravu, manželka Božena Skřivanová. Pan Topinka byl členem Hasičského sboru Švihov, aktivní
člen ČSČK Švihov, v mládí člen skautingu. V roce 1961 zapsán jako předseda požárního sboru.
1973 Antonín Topinka, obchodní příručí, později vedoucí obchodu potravin Jednoty Sušice.
V mládí člen Sokola Švihov a aktivní člen oddílu kopané Švihov. 1963 přestavba domu uvnitř,
zrušen obchod, nová okna. Změnil se vzhled domu.
Současný majitel: Hana Poláková a Miroslav Topinka
Č.p. 142 dům od starodávna řečený Vosavský také u Krahulíčků
1713 Václav Mornsteiner. 1759 Jakub Wächtler.1775 koupil dům za 425 zl. František Brož
ze Lhovic. 1803 Václav Markolt. 1839 Matěj König. 1854 Jan Mazal z Plánice. 1877 koupil
dům František Drozda, zemědělec. 1909 syn František, krejčí a drobný zemědělec. 1941 Václav
Drozda, zemědělec, zemřel svobodný. 1959 František Drozda, bratr, úředník Západočeského
výkupního družstva, manželka Milada Zahajská z Plzně. Za tohoto majitele výměna oken
a vnitřní úpravy. Pan Drozda se zúčastňoval veřejného života jako člen komisí, hlavně zemědělské. Manželé zemřeli bez dětí.
Současný majitel: Hana Kopsová
Č.p. 143 dům od starodávna řečený Maňasovský
1713 Dorota Maňasová. Roku 1773 dům vyhořel. 1776 koupil spáleniště se zahradou a poli
za 500 zl. Jan Paleček a postavil nový domek. 1815 Jan Paleček, jirchář. 1845 Kajetán Jelínek.
1859 Ondřej Kulhánek, zemědělec. 1872 Václav Voráček, zemědělec. 1884 Matěj Voráček, syn.
1920 Josef Voráček, zemědělec, manželka Marie Nohavcová z Třebýcinky. Pan Voráček ze
zúčastnil bojů I.světové války, domů se vrátil v roce 1920 jako ruský legionář. 1932 přestavba
domu na jednopatrový. 1949 Václav Levý z Ježov, zemědělec, manželka Anna Nohavcová, oba
členové JZD Švihov. Pan Levý byl později vedoucím farmy, středisko Švihov. Byl členem
Hasičského sboru Švihov. Během let v domě stavební úpravy. 2007 nová okna, fasáda domu.
Současný majitel: manželé Levých
Č.p. 144 po chalupě " U Gregorů" později u Štěpánků
1705 Matěj Rozsypal, mlynář. 1722 syn Václav. 1758 Matěj Rozsypal, pekař. 1806
František Brož. 1812 syn František, kožišník. 1833 Vojtěch Berka ze Mstic. Dle knihy Františka
Zemana "O Švihově a okolí" se v tomto domě připomíná v roce 1840 hospoda s názvem "U bílé-6-

ho koně". 1871 Jan Tíkal. 1883 Jiří Štěpánek, soustružník z Wicderkumu, manželka Karolina
Nováková z č.p. 127. 1930 Viktor Štěpánek, hostinský, manželka Anna Jechoutová z Dehtína,.
1931 dům přestavěn, vznikla na tu dobu moderní restaurace. 1955 znárodněna a převzala ji
Jednota Sušice. Pan Štěpánek zde pracoval jako vedoucí do roku 1961. Zemřel v roce 1976.
V letech 1957 - 58 si nechali Štěpánkovi na dvoře postavit nový dům, kam se přestěhovali.
Od roku 1961 pronajímala Jednota Sušice dům i restauraci nájemníkům. 1991 dům vrácen majiteli. V té době stavební úpravy uvnitř restaurace. Opět otevřena 10.prosince 1991.
Současný majitel: manželé Štěpánkovi

Č.p. 145
1705 Jan Zabrnský, tento rod držel dům v majetku až do roku 1793. Mates Hájek, mlynář,
manželka Roza Zabranská. 1803 kupuje dům za 440 zl. Bartoloměj Steiner. 1831 syn Vojtěch.
1837 Jan Benda, kožišník. 1876 Václav a Anna Bendovi. 1884 Antonín Mráz. 1914 František
Brada, zedník z Třebýcinky, manželka Emilie Mrázová. 1932 přestavba domu na jednopatrový.
1965 František Brada automechanik, člen Hasičského sboru Švihov, manželka Milada Slámová,
od roku 1954 také ve sboru hasičů - oddíl ženy. Po roce 1945 získali hasiči motor.nákl.vůz
v pěkném stavu. Opraven byl na nářaďový vůz. Automobilová stříkačka nalezena ve sběrně
surovin v Plzni, do roka byla funkční, na tom měl velikou zásluhu právě František Brada, staral
se o vozový park. 1983 přestavba domu ze dvora. V roce 2000 nová střecha, výměna oken.
Současný majitel: manželé Bradovi

Č.p. 146 U provazníků
Dům postavil okolo roku 1725 Václav Waltr, šafář ze Smržovic. 1779 Jan Ulrich. 1802
Matouš Hájek. 1812 František Brandstetter, ranhojič, 1842 František Staňkovský, provazník.
1874 Jiří Špirk, bednář z Merklína. Po jeho úmrtí se vdova Kateřina vdala za Jana Hájka
z Vícenic. Synové Jiřího Špirky František a Rudolf se zúčastnili bojů I.světové války a oba na
bojišti zemřeli. 1934 Jan Hájek, syn zemědělec a muzikant. Okolo roku 1950 byl založen ve
Švihově hudební kroužek, v něm pan Hájek hrál na violu. Rovněž hrál v kroužku, který propagoval tance klatovského kraje. Měli velký úspěch a dostali se až do ústředního kola. V dechové hudbě hrál p.Hájek na buben. Zemřel v roce 1979.
V roce 1997 dům zbourán a na stejném místě postaven přízemní dům s půdní vestavbou
Současný majitel: manželé Švarcovi

Č.p. 147
Dům postaven roku 1785 Václavem Zdrahalem. 1795 koupil za 530 zl. Bartoloměj
Hofmeistr. 1862 Ignác Margold, zámečník, ve své době člen měst.zastupitelstva. Jejich dcera
bývala zapisovatelkou obecního úřadu a v letech 1911 - 1918 psala záznamy do kroniky. 1909
koupil dům velkostatek. Při jeho parcelaci koupil dům v roce 1924 František Cimický. V té době
oprava domu, jeho zvýšení. Pan Cimický byl zemědělec, později člen JZD - jezdil s koňmi.
1965 oprava domu, výměna oken a domovních dveří. 1980 Jan Ulrych z Úloha, zaměstnanec
Škoda Plzeň, manželka Františka Cimická. Po povodní v roce 2002 velké vnitřní úpravy.
Současný majitel: Františka Ulrychová

Č.p.148 Panská chalupa
V tomto domě, který patřil velkostatku bydleli mlatci a tabáčník. 1830 Javůrek, tabáčník.
1831 kupuje dům Adam Tikal, ale už roku 1861 patří opět velkostatku i se zahradou. 1924 kou-7-

pil dům Josef Matějka, drobný zemědělec, na velkostatku pracoval jako čeledín, manželka
Markéta Cimická. 1936 František Pech, obuvník, manželka Anna Matějková. Zemřeli bez dětí
a dům dědí neteř Anna Bendová. V roce 1983 dům prodán. V té době větší úpravy domu, nová
okna, změnil se vzhled.
Současný majitel: Jitka Jandová

Č.p.149 mlýn původně ku hradu, panský.
Mlynáři Rozsypalové. 1700 Matouš. 1722 Václav. 1751 Jan, mlynář, městský rychtář. 1778
Jan Trnka z Jína, ten koupil roku 1780 mlýn za 320 zl. . 1800 Josef Trnka. 1822 Josef
Stichenwirt. 1839 Anna Kouříková, nájemce mlýna. V roce 1841 koupil mlýn od klatovského
továrníka Zachystala Jan Tyl z rodiny mlynářů z Ejpovic, tehdy to byla přízemní budova. 1856
mlýn zvýšen o jedno patro spolu s ostatními budovami. Pan Tyl je zapsán jako purkmistr města
Švihova v letech 1864 - 1867. 1879 Jan Tyl, syn, manželka Marie Šimandlová z Doubravky.
Mimo povinností k vedení mlýna, byl velmi aktivní v politice, byl čelným regionálním pracovníkem strany mladočeské na klatovsku, členem okresního zastupitelstva, starostou města Švihova v letech 1903 - 1908 a jeden ze zakladatelů Kampeličky ve Švihově. Zemřel roku 1910.
1910 Emil Tyl, syn. 1911 mlýn vyhořel. 1911 - 1913 postaven mlýn nový spolu s elektrárnou.
Vzhled budov se zachoval do dnešní doby. 1930 v přízemních prostorách obytné budovy
u mlýna vybudována pekárna. V provozu byla až do roku 1942. V 50 letech minulého století na
čas obnovena. Pan Emil Tyl měl velké hospodářství, ve své době byl předsedou místní školní
rady a poslední švihovský mlynář. Mlýn byl znárodněn v roce 1948. Rodina se musela přestěhovat do č.p.5. Do roku 1960 se mlelo obilí na mouku. 1961 byl mlýn převzat Zemědělským
nákupním a zásobovacím podnikem Plzeň a vznikla tu výroba krmných směsí. 1990 vše zaniklo. 1991 mlýn i obytná budova vrácena majiteli, ale ve velmi špatném stavu, že nebylo možné
obnovit činnost mlýna. 1992 rodina mlýn prodává Realitní kanceláři Cheb. 1994 oprava střech,
mlýn dostává nová okna.
Současný majitel: MUDr. Helena Kunová, Ing. Václav Kuna

Č.p. 150
1729 Václav Charamza, truhlář. 1740 Markus Löw. Okolo roku 1770 domek stářím sešel
a je opuštěn. 1803 na starém místě staví nový domek Martin Charamza. 1827 Josef Táborský,
možná je to právě tento muž, který napsal první zápis do švihovské kroniky. V roce 1836 ( kronikář Josef Táborský), zápisy končí rokem 1842.
1843 majitel Tomáš Dvořák, švec a syn František. 1852 Michal Gerst, dvorský čeledín
z Kolovče, také tkadlec. 1873 Antonín Gerst. 1924 Josef Hořký z Mezihoří, skladník Škoda
Plzeň, manželka Marie Gerstová pletla punčochy i tkala. 1952 Tomáš Tichota, dělník pivovaru
Plzeň z Mezihoří. 1967 dědí syn Václav a prodává. 1967 Václav Novák, technik autodílny
Plzeň. 1975 změnil se vzhled domu, vnitřní úpravy, změna vchodu, okna. Jiří Sedláček, nevlastní syn pana Nováka. 2002 po veliké povodni dům narušen a zbourán.
Majitel pozemku: Ivona Vokounová
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Z k ro n i k y
Po dvouleté přestávce pokračujeme ve zveřejňování doslovných statí z kroniky Švihova za jednotlivé roky, a to roky 1926 a 1927.
Rok 1926
Dne 4.1.1926 zemřel říd. učitel z Němčic Frant. Tichý, který také delší dobu ve Švihově působil. Dne 8. 4. zemřel ve Švihově učitel Ant. Chlouba ve věku 78 let. Týž působil ve Švihově od
7.8.1893 do 1.12.1899.
Dne 10.1.1926 zvolen za dosavadního velitele hasičského sboru Martina Stengla nový velitel
František Šperl, vlakvedoucí.
Dne 24.5. bylo navrženo zbudování pomníku padlým ve válce za pomoci všech spolků a korporací pod protektorátem městské rady.
Dosavadní inspektor okresu Dor. Emil Kalista byl jmenován ředitelem gymnasia v Příbrami.
V r. 1926 byl konán v Praze 8. všesokolský sjezd.
Od ledna do srpna bylo počasí stále deštivé. Voda v Úhlavě vystoupila sedmkrát, nejvíce ve
dnech 17.6., 4.7., 5.7. a 6.7. o 2 hodině v noci. Četné rodiny musely se vystěhovati ze svých
zatopených bytů do radnice a voda na dolejším náměstí vystoupila 60 cm. vysoko. Lidé převáženi byli loďkou a povozem. Voda dosahovala až k domu Františka Burdy. Právě o sokolském
sjezdu bylo nejhůře a mnozí po zprávě o povodni rychle vraceli se ze sletu domů. Všechno posečené seno bylo odplaveno, tráva dosud stojatá zanesena kalem a úplně byla zničena. Povodí
Úhlavy bylo proměněno v nekonečné jezero a veliká voda přivábila mnoho divokých kachen
a racků.
Poněvadž měšt. škola byl po třídách zrušena, nebyl dne 1.9. již otevřen 1. ročník. Místní školní
rada podala k ministerstvu rozklad a novou žádost za prodloužení provisoria. Byl vyslán k
vyšetření Dor. J. Moravec, tajemník ministerstva školství. Po tomto šetření bylo znovu prodlouženo provisorium na 4 roky a 1. ročník měšťanské školy znovu otevřen dne 1.12.1926
výnosem okr. škol. výboru z 27.11. č. 6985/26
Na měšť. škole vyučovali B.Joza, ředitel, Stan. Počinek, Magd. Chválová a Stan. Souček.
Provisorium povoleno do konce škol. roku 1931/2. Novým škol. inspektorem byl jmenován
Felix Paukert. Do obecné školy zapsáno dne 1.9. 277 dětí a učili:
1. tř. Pavla Jozová
2. tř. Ant. Piskáček
3. tř. Josef Frič
4. tř. Alžběta Petržíková, nově jmenovaná
5.a tr. Jar. Haasenkopfová, nově jmenovaná
5.b tř. Eugen Bělský, nově jmenován.
Ženským ručním pracím učila Anna Voráčková.
Do biografu v sokolovně koupen nový stroj Ehrnemanův za 17.000 K.
V Předslavi a Otíně konal Sokol předslavský velkou slavnost Palackého, jíž se zúčastnil Sokol
švihovský a mnoho občanstva.
V r. 1926 prodal Karel Knapp zbytkový statek se svolením pozemkového úřadu Václ. Livorovi
z Oplota u Přeštic.
Dne 30.11. byl projednán rozpočet a schválen pro r. 1927.
Potřeba……………………127.900,25 K
příjem……………………. 111.362 K
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schodek………………….. 16.538,25 K uhradí se 23% přirážkou k dani činžovní a 127 % přirážkou k ostatním daním.
Dluh Těl. Jednoty Sokol ke konci r. 1926 činí 146.055 K
V r. 1926 přijati byli do svazku obce na základě 10 letého pobytu tito:
1. Antonín Pospíšil s rodinou………………. …………dne 28.4
2. Petr Ploužek…………………….……………………dne 28. 4.
3. Václ. Král s manž. Frant. a synem Václ……………..dne 23.9.
V roce 1926 byly konány tyto stavby, přestavby a opravy:
1. Jan Viktora č. 277 parc.č. 1381/1 vilka, nyní Aloisie Kopáčková
2. Josef Kučera č. 244 dílna a světnice
3. Anna Pražská č. 273 obytné stavení
4. Petr Červený č. 31 chlév
5. Karel. Dlesk č. 102 oprava domu
6. Josef Valečka č. 47 přístavba stodoly
7. Aug. Zábrodský č. 276 nový dům
8. Jos. Kleistner č. 279 č.par. 711 rod. domek
10. Mart.Šlehofer č. 265 chlév a stodola č.parc.711/29
11. Josef Štefl č. 182 nová kůlna
12. Petr Valečka č. 217 chlév
Rok 1927
Mezi školní mládeží rozšířila se epidemie chřipky a spalniček, proto byla škola od 3. - 10. února
1927 zavřena.
Dne 21.2.1927zemřela Augusta Šetinová rozená Slavíková, choť lékaře Adolfa Šetiny
z Čer.Poříčí. Působila jako učitelka na obecní škole ve Švihově v r. 1891 a 1892.
Učitel Jan Zeman byl ustanoven defitivně 7.4.1927 na obec.škole.
Dne 3.6.1927 snesla se prudká bouře nad městem, při čemž blesk udeřil do stavení Jak. Kalaše
č. 164 a 151, které shořelo. Škoda, hrazená pojištěním činí asi 20.000 K.
Dorost Sokola ve Švihově při sokolských závodech v Domažlicích dne 7.6. docílil první ceny
a dobyl putovní vlajky, která mu byla slavnostně župním starostou profesorem Riedlem
ze Sušice předána. Dorostenec Blahník dosáhl ze všech největší počet bodů.
Dne 17.7. byla oslava 28 letého trvání Sokola. Pouze 7 členů zůstalo činnými od založení
Jednoty do dnešního dne. Jsou to:
1. Jan Sedláček, starosta
2. Bedřich Pešička, jednatel
3. Antonín Piskáček, říd. uč.
4. Martin Stengl, kovář
5. Frant. Trnka, obch. jako pokladník
6. Frant. Burda, truhlář
7. Frant. Krejčí, obuvník
Dne 26.7. bylo znatelné zemětřesení o 9 h. 31 m. a trvlo 3 vteřiny.
Dne 1.9.1927 zemřel tragickou smrtí Kamil Göbl, traťmistr stát. drah ve Švihově. Při jízdě
z Klatov za strážním domkem kokšínským dohonil osobní vlad dresinu, v níž jeli 4 osoby.
Prudkým nárazem byli oba dělníci šlapači ihned zabiti a ihned mrtví, traťmistr těžce raněn byl
odvezen vlakem na nádraží do Švihova, kdež za hodinu zemřel. Pouze ing. Winter vyvázl životem. Pohřeb konal se za ohromného účastenství právě o Švihovské pouti sv. Jiljí.
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Na paměť 70 letého umrtí spisovatele Franty Šumavského roz. v Polence, konala se v Poleni
veliká slavnost, jíž se činně účastnila Jednota Sokol s hudebním kroužkem, který v předvečer
slavnosti uspořádal v Poleni hudební akademii.
Dne 1.9. zapsáno bylo do 1. roč.měšť školy 20 chlapců, 22 dívek = 44 dětí, do 2. a 3. roč.
celkem 114 dětí. Od 1.9.1927 ustanoven na měsť. školu Frant. Sobotka, odb.učitel stát. menšinové školy v Dol.Kubíně na Slovensku.
Dne 1.9. zapsáno bylo na obec. škole 273 dětí a učili:
1.a) Anna Svobodová, nově ustanovená
1.b) Pavla Jozová
2. tř. Anton. Piskáček
3. tř. Josef Fric
4. tř. Stan. Souček
5. tř. Růž. Rádlová, nově ustanovená.
Učitelka Terezie Prošková, řadu let na obecné škole zdárně působící, byla dnem 1.12.1927 dána
na trvalý odpočinek.
Podzim r. 1927 byl velmi krásný, zima však krutá a trvala dlouho.
Dne 16.10.1927 byla vykonána volba nového obecního zastupitelstva.
Zástupcem dohledacího úřadu byl Ant. Piskáče, říd. uč. Za předsedu zvolen Kar. Sláma ze str.
soc. demokr., za místopředsedu Frant. Hřebec za strany občanské.
Důvěrníci:
I. Skupina social demokr.: Václ. Daněk, Frant. Včelák, Václ. Kozák
I. Združené strany občan.: Mart. Stenal, Jan Sedláček, Jos. Bajer.
II. Skup. národ. social.: Jos. Sedláček, Václ. Ježek, Leop. Maršálek
V. Skup. komunistů: 0
Volby se zůčastnilo 809 voličů a zvoleni byli:
I. Strana soc. demokratická obdržela 358 hlasů a zvolení 8 mandádů, a to:
1. Rudolf Skřivan
2. Josef Kopta
3. František Loužek
4. Karel Sláma
Náhradníci: 1. Em.Vacovský
5. František Včelák
2. Jos. Šleis
6. Petr Valečka
3. Václ. Daněk
7. Václ. Partyngl
4. Hynek Maršálek
8. Vít Maršálek
II. Združení strany občanské obdrželi 356 hl. a 8 mandátů. Zvoleni byli:
1. Frant. Hřebec
1. Jan Zdrahal
2. Mart. Stengl
2. Jar. Fikrle
3. Jar. Bauer
Náhradníci: 3. Jos. Kohout
4. Boh. Joza
4. Jan Vogeltanz
5. Jar. Hotovec
5. Jos. Berka
6. Karel Dlesk
6. Jan Cimický
7. Jan Mraček
7. Jar. Babka
8. Frant. Burda
8. Jak.Šindelář
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III. Skupina národ. sociální obdržela 51 hlas a 1 mandát. Zvolení byli:
1. Topinka Jan
Náhradníci:
1. Karel Jiskra
2. Jos. Sedláček
IV. Skupina komunistů obdržela 35 hl. a 1 mandát. Zvoleni byli:
1. Josef Škubal, náhradník 1. Václ. Sláma
Dne 2.11.1927 byla konána volba starosty, náměstka a radních. Zástupce dohl. úřadu
A.Piskáček, řid. uč. ve Švihově.
Volbu řídil nejstarší člen Mart. Stengl. Zvoleni byli:
Starostou:
Václ. Partyngl
9 hl.
Náměstkem: Martin Stengl
8 hl.
Radní:
1. Rudolf Skřivan
9 hl.
2. Karel Sláma
9 hl.
3. Jar. Hotovec
8 hl.
4. Frant. Hřebec
7 hl.
Dne 12.11.1927 byli zvoleni obec.funkcionáři a projednán rozpočet pro rok 1928.
Při volbě funkcionářů zvoleni:
Důchodní: Vít Maršálek
Les.dozorce: Jos. Kopta
Chudinství: Kar. Sláma
Pivní dávka: Jos. Škubal
Hospodář: Jos. Kopta
Polic. komisař: Rud. Skřivan
Dne12.11. byl schválen rozpočet a jeví se potřeba……….. 113.872 K
úhrada ………... 74.477 K
schodek……...... 39.395 K
Schodek uhradí se 23 % přirážkou k dani činžovní a 200% přirážkou k ostatním daním
V r. 1927 bylo uděleno domovské právo po 10letém pobytu těmto občanům:
1. Barbora Stuchlová, Jana Stuchlová, Matěj Stuchl dne 7.5.
2. Alois Přibyl s rodinou dne 3.8.
3. Frant. Trnka dne 15.10.
V r. 1927 byly provedeny tyto stavby:
1. Václav Votýpka č. 193 rodiný domek parc.č.193
2. Josef Jiskra č. 284, rodiný domek parc.č. 620
3. Jan Česák č. 263, rodiný domek parc.č. 711/31
4. Leo Kraus č. 62 stavba chléva
5. Josef Včelák č. 280 stavba domku par.č. 711/
6. JanVogeltanz č. 278 stavba vily par.č. 634 a632/1
7. Frant. Rys š. 139, lednice s chladírnou
8. Jos. Bajer č. 8 podkrovní světnice.
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Klub „miminek“ na faře !
Podzim máme už v plném proudu a naše farní dětské hříště, které se těší nemalou návštěvností, bude pomalu nepoužitelné. Letos jsme registrovali skoro 30 dětí pravidelně navštěvujících naše hříště. Proto po domluvě s některými rodiči - jako loni - chceme nabídnout prostor pro
setkávání rodičů s malými dětmi v naší farní budově. Setkávání se bude konat ve farním sálu.
Děti si můžou hrát na podlaze, která je vytápěna. k dispozici máme poměrně velké množství
hraček a malou skluzavku. V případě většího zájmu můžeme zakoupit další vybavení nebo zorganizovat společný program.
Farnost - po domluvě z rodiči - nabízí zorganizování besedy, přednášky nebo individuálního setkání z Odborného rodinného centra z Plzně. Prozatím se nabízí každé pondělí a čtvrtek od
9.00 - 11.00 hod. První setkáni (organizační) se bude konat 1. listopadu. Vchod na faru najdete
za kostelem.

Římskokatolická farnost Švihov
srdečně zve na

Kytarový recitál prof. Štěpána Raka.
Koncert se uskuteční v kostele sv. Václava ve Švihově 27. října v 17.00 hod.
Prodej vstupenek od 8. října:
- MÚ Švihov - knihovna;
- fara Švihov - pondělí a čtvrtek 9 - 11 hod.;
- Starý Czerninský zámek v Chudenicích - pouze o víkendech;
- před koncertem v kostele - od 16.hod.
P. Adam Lodek

Tělocvičná jednota Sokol Švihov zahajuje cvičení všech složek
od pondělí 1.října 2007 a srdečně zve všechny příznivce sportu
do tělocvičny ZŠ !!!!
Pondělí - RODIČE S DĚTMI /Vladimíra Beštová/
ŽÁKYNĚ /J. Urbánková,M.Vacíková/
16.00 - 17.00 hodin
18.00 - 19.00 hodin
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ /Jana Bečvářová/
19.00 - 20.00
Úterý - SOFTTENIS MUŽI/Zdeněk Bešta/
18.00 - 20.00 hodin

ŽENY I. -aerobic,kondiční cvičení
20.00 - 21.00 hodin/ B.Kopejtková

Středa - NEJMLADŠÍ ŽACTVO/Martina Hašková/
16.00 - 17.00 hodin - děti z MŠ a 1.třídy
ŽENY ODBÍJENÁ /M.Beránková/
19.00 - 20.00 hodin

ŽÁCI/J.Unger,M.Bubeník/
18.00 - 19.00 hodin
MUŽI SOFTBAL /J.Vrba,K.Špatenka/
20.00 - 21.00 hodin

Čtvrtek - ŽENY II.- aerobic,kalanetika,posilování
19.30 - 20.30 hodin/Beštová V./

MUŽI BADMINTON/Milan Hašek/
20.30 - 21.30 hodin
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Zakázkové truhlářství
Ty r p e k l & J i r á k

výroba z laminových desek i z masivu
! Kuchyně
! Obývací stěny
! Dětské pokoje
! Ložnice
! Kancelářský nábytek
! Interiérové dveře
! Celodřevěné balkony
! Bytové doplňky
! a další dle individuálních přání zákazníků
Dále provádíme opravy dveří a poškozeného nábytku.
Provozovnu najdete na adrese:
Komenského 93, Švihov
(ve „šťárovně“)
Tel.: 739 516 003; 724 397 783
Provozní doba: Po - Pá 7:30 - 16:30
Po telefonické domluvě kdykoliv
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