Vánoční přání

Vážení spoluobčané,
dny, které zbývají do konce letošního roku, zvěstují nejkrásnější
svátky v roce – Vánoce. Žije mezi námi jen málo lidí, které nechá
chladnými blížící se Štědrý den, kdy se u rozzářeného vánočního
stromečku scházíme se svými nejbližšími a nejmilejšími. Ve Švihově
se stalo tradicí podvečerní vystoupení dětí v kostele (letos v pondělí 16. prosince) a také společné zpívání koled na náměstí od 22,00
hodin o Štědrém večeru. Obě tato setkání patří k těm, která umí
každého naplnit nejen souzněním hlasů, ale i radostí ze společného
a neopakovatelného zážitku.
Je mým velkým přáním, abychom si uměli rozdávat radost
a lásku nejen v těchto chvílích, ale častěji. Vždyť nejcennějšími
dárky nejsou ty, které skrývají balíčky pod vánočním stromečkem, ale především
úsměv, vlídné slovo, čas a pozornost, které věnujeme ostatním. Přeji Vám krásné
a klidné prožití vánočních svátků a v roce 2014 pevné zdraví, štěstí a hodně dobré vůle
rozdávat druhým radost!
Václav Petrus, starosta
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U snesení 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. 50 dne 16. 10. 2013

Návrh usnesení: ZM schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 434/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej hasičského vozidla – cisternové stříkačky
Š 706 RTHP včetně náhradních dílů a pneumatik Obci Běšiny za částku 45.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 434/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na SFDI na výstavbu chodníků v Nádražní ulici na objekty 102 a 103 a dále souhlasí s vypsáním veřejné
zakázky na dodavatele včetně objektu 101.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 435/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s vypsáním veřejné soutěže na zhotovitele akce
rekonstrukce zahrady MŠ „Dva světy, přírodní zahrada MŠ Švihov“.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 436/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 12128211 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na akci Protipovodňová opatření města Švihova.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 437/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje zápis do kroniky města Švihova za rok 2012.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 438/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 609/2 v k.ú. Jíno,
který je připlocen k pozemku p.č. st. 3 s tím, že cena za l m2 je 28,50 Kč a kupující
uhradí vypracování oddělovacího geometrického plánu, náklady na sepsání kupní
smlouvy a zanesení na KN.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 439/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu podpory mládežnických složek spolků SDH Švihov ve výši 10.200,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 440/Z50/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotace z programu podpory akcí spolků:
SDH Švihov na akci hasičský ples ve výši 2.000,- Kč
SDH Kamýk na dětský den a noční nohejbalový turnaj ve výši 2.000,- Kč
SDH Kamýk na bowlingový turnaj ve výši 2.000,- Kč
SDH Třebýcinka na hasičskou soutěž O pohár starosty města Švihova ve výši
2.000,- Kč
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SDH Lhovice na pouťovou zábavu ve výši 2.000,- Kč
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 441/Z50/13 bylo schváleno.

Zasedání č. 51 dne 20. 11. 2013

Návrh usnesení: ZM schválilo předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 442/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí hospodaření ZŠ a MŠ Švihov za 3. čtvrtletí 2013.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 443/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí, aby ZŠ a MŠ Švihov odepsala nevymahatelné pohledávky z let 2004 – 2009 ve výši 7.387,50 Kč za nezaplacené obědy ve školní jídelně
dle přiloženého seznamu a pohledávku za firmu UNICOS ve výši 1.153,- Kč – firma
je v insolvenčním řízení a pohledávka nebyla přiznána.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 444/Z51/13 bylo schváleno.
(Příloha č. 3 – Seznam nevymahatelných pohledávek)

Návrh usnesení: ZM bere na vědomí hospodaření města Švihov za 3. čtvrtletí 2013.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 445/Z51/13 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření změnu rozpočtu města Švihova
č.8 na rok 2013.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 446/Z51/13 bylo schváleno.
(Příloha č. 4 – Změna rozpočtu města č. 8)

Návrh usnesení: ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1495/2 o výměře 203 m2 a po zemku p.č. 1495/9 o výměře 2 m2 panu Lukáši Hochmanovi, Pačejov 41 za cenu
30,50 Kč za 1 m2 s tím, že kupující ponese náklady na sepsání kupní smlouvy
a zápis do KN.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 447/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesen: ZM souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 609/2 v k.ú. Jíno manželům Spěváčkovým z Plzně za cenu 28,50 Kč za 1 m2 s tím, že kupující na své náklady nechají zpracovat geometrický oddělovací plán a ponesou náklady na sepsání
kupní smlouvy a zápis do KN.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 448/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí se změnou hranic s obcí Červené Poříčí a ukládá starostovi připravit další podklady pro definitivní schválení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 449/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje cenu vodného a stočného pro rok 2014 v dosavadní výši, tj. vodné 19,70 Kč bez DPH a stočné 19,70 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 450/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotací z Programu podpory akcí spolků:
SDH Stropčice – dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Tyrolská pouť“ 19.-21.7.2013
SDH Stropčice – dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Den dětí“ – 1.6.2013
SDH Stropčice – o dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Mikulášská nadílka pro děti“
7.12.2013
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SDH Lhovice – dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Bowlingový turnaj pro občany
Lhovic“ 16.11.2013
Komunitní škola Švihov – dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Výtvarné tvoření pro
všechny“ 11.11.2013
Komunitní škola Švihov – dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Virtuální univerzita
3. věku -Michelangelo Buonarroti – říjen – prosinec 2013
SDH Kamýk – dotaci ve výši 2.000,- Kč na akci „Otevření zrekonstruované klubovny“ 22.11.2013
SDH Třebýcinka – dotace ve výši 2.000,- Kč na akci „Pouťová veselice“ 5.10.2013
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 451/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnut dotací z Programu mládežnických složek
spolků:
TJ Sokol Švihov – dotaci ve výši 26.600,- Kč – na 82 členů do 18 let, z toho 51 je
zapojeno v soutěžních družstvech
Junák – Svaz skautů, Poštolky Švihov – dotaci ve výši 7.800,- Kč – na 39 členů do
18 let.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 452/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí dotací z Programu podpory sportu:
FC Švihov – dotaci ve výši 15.000,- Kč
TJ Sokol Švihov – dotaci ve výši 15.000,-Kč
SK Cyklistiky Velovis Švihov – dotaci ve výši 4.000- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 453/Z51/13 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy s MAS
Pošumaví na nájem nebytových prostor v přízemí radnice Švihov č.p. 38, a to
z doby určité do 31. 12. 2013 na dobu neurčitou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 454/Z51/13 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Švihov, chodníky Nádražní
ulice“ firmě Silnice Klatovy, a.s. za částku 3.152.891,09 Kč a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 455/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury na akci „Švihov, chodníky Nádražní ulice“ – objekt 102 a 103.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 456/Z51/13 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM ruší své usnesení č. 734/Z50/13 ze dne 16.10.2013, kterým schválilo prodej hasičského vozidla – cisternové stříkačky Š 706 včetně náhradních
dílů a pneumatik Obci Běšiny za částku 45.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 457/Z51/13 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM vyhlašuje další kolo výběrového řízení na poskytování půjček
z Fondu rozvoje bydlení na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení č. 458/Z51/13 bylo schváleno.
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Nina Weilová – Osvětimský vězeň 71978 (4. část)

Dne 25. leden 1945, první den svobody. Opuštění budovy vězení, ubytování skupiny
žen ve skutečném bytě, první civilní starosti, vyřizování dokladů, potravinových lístků. Vnímání, že válka ještě neskončila a návrat domů zatím není možný. Přesto se ženy
vydávají na cestu k domovu a dorazí až do Lodže. Opět provizorní bydlení v prázdném bytě po Němcích. Žádná z žen nechce sedět doma a hledají si nejrůznější uplatnění. Nina musí do školy. Sedí v poslední lavici, polsky nerozumí, ale alespoň je o ni přes
den postaráno.
Konečně Německo kapituluje a hrůzná válka končí. 8. května 1945 začíná návrat
domů. Zase ve špinavých dobytčácích, skromná strava, časté zastávky, ale hlavně na
cestě domů do Prahy. Příjezd od Prahy a péče v hotelu YMCA, jídlo ve starobinci sv.
Tomáše. Byt na Belcrediho třídě obsazený lidmi z přízemí, beznaděj z možnosti získání
čehokoliv zpět.
Potvrzení Židovské obce, že se skutečně narodila 12. června 1932 a ne 1927, jak prozíravě uvedla maminka v roce 1942 při registraci do terezínského transportu. Shledání
se strýcem Karlem, maminčiným bratrem, lékařem, ženatým s nežidovkou, který přežil válku v terezínské Malé pevnosti a později také v Osvětimi. Nikdy až do své smrti
v roce 1977 se nezeptal na svoji sestru, maminku Niny.
Přísná pravidla pobyt v klášteře v Klánovicích. Jediná židovka mezi katolickými
sirotky. A poprvé je Nina mezi dětmi nejstarší. Obtížná práce repatriačního úřadu.
Maminčina sestra, teta Olga s manželem, Viktorem Krausem, šli do transportu v roce
1942 do Terezína, později do varšavského ghetta, ze kterého se jim podařilo dostat
Ninina bratrance Pavla. Ten společně s židovskou dívkou z Maďarska prožil tři roky
ve sklepě u jedné polské rodiny. Nový domov po válce nenašel u tety se strýcem, ale
u původně české adoptivní rodiny v Anglii, kde začal zcela nový život a dostalo se mu
i vzdělání. Zcela náhodně se po mnoha letech setkal s maďarským děvčetem, se kterým
prožil tři roky v polském sklepě.
Sirotčinec v Klánovicích je určen pro děti pouze do 15 let. Každý ze sirotků se snaží
klášter co nejdříve opustit a postavit se na vlastní nohy. Nina odchází na internát na
Starém Městě. O prázdninách pracuje jako pokojská ve Františkových Lázních.
Jednoroční obchodní akademie a první zaměstnání v kanceláři. Pravidelný měsíční
plat. Ubytovna pro židovské děti v Lublaňské ulici. Hledání zajímavého zaměstnání,
nejprve jako administrativní pracovnice na poliklinice v Praze na Smíchově, po absolvování večerní zdravotní školy jako zdravotní sestra. Přes podnájem v Masné ulici,
Ženské domovy na Smíchově.
Několikrát navštěvuje Nina rodný Švihov. Na místě původního domu, obchodu
a přilehlých budov stojí dnes nákupní středisko. Prarodiče jsou pochovaní na místním
židovském hřbitově.
V roce 1959 se seznamuje Nina se svým budoucím manželem, svatba se koná o tři
roky později ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších. Jako Čech žil s rodiči před válkou
v Německu. Že je cizincem pocítil až po roce 1933. O rok později, po úspěšně složených
zkouškách na gymnasium, zákaz studia, je přece Čech, příslušník méněcenné rasy.
O další rok později se stejným zdůvodněním vyloučení z místních sportovních oddílů.
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První společný byt. Je to sice pouhých 18 metrů čtverečních, ale jsou šťastni a do dnešní doby ho považují na nejkrásnější bydlení.
Odchod do exilu po okupaci v roce 1968 a nalezení azylu ve Švýcarsku. Po mnoha
peripetiích se naplňuje maminčino přání z doby před druhou světovou válkou, dostat
Ninu do Švýcarska.
Od roku 1989 navštěvuje paní Nina Weilová s manželem téměř každý rok Prahu.
Bydlí sice na hotelu, ale stále říkají, že zde jsou doma. Přestože už mají nový domov ve
Švýcarsku. První část svých vzpomínek, ve kterých popisuje události do osvobození
v roce 1945, napsala paní Weilová ještě v Praze v roce 1964. Do němčiny je přeložil její
manžel. Oba se mnoho let zabývají otázkou holokaustu, udržují kontakty s přeživšími.
Je jich stále méně, paní Weilová patří k těm nejmladším. Paní Weilová se aktivně zapojuje do nejrůznějších projektů, jako pamětnice pomáhá s maturitními a diplomovými
pracemi. Její vzpomínky jsou zaznamenané na kameru prostřednictvím nadace Stevena
Spielberga a slouží museím a neziskovým organizacím k vědeckým a vzdělávacím účelům. Našla v sobě sílu hovořit o tom, co prožila. V manželovi má plnou oporu.
„Žiji se svojí minulostí a jsem si vědoma toho, že mnohé vnímám a beru vážně jinak
než ti, kdo nezažili Osvětim. Na tu dobu nikdy nezapomenu. I když si mnoho lidí
myslí, že už se toho namluvilo dost. Ještě dnes mne po tolika letech ve snech pronásledují obrazy a zážitky té doby.“
„To, co v letech 1933 až 1945 museli ve všech německých koncentračních táborech
vytrpět lidé všech národností, náboženských vyznání a světových názorů, nesmí být
nikdy zapomenuto. Já a všichni ostatní, kdo tuto dobu přežili, to dlužíme milionům
zavražděných, přispět k tomu, aby se něco takového nikdy nemohlo opakovat.
Je to skutečně pouze otázka času, jak dlouho tu ještě budeme? Jednoho dne už nikdo
z nás nebude. Budou tu pouze záznamy těch, kdo tuto dobu zažili a přežili.“
Podle knihy osobních vzpomínek
Paměti přeživší holokaust
Nina Weilová
Osvětimský vězeň 71978
Autoři Nina a Willy Pelc-Weil
vlastním nákladem v roce 2009 ve Švýcarsku
přeložila za pracovala M.Vacková

INFORMACE Z MÚ

Poděkování
Velice si vážíme našich dříve narozených spoluobčanů, proto je při
příležitosti jejich narozenin navštěvují zástupci města s blahopřáním
a malou pozorností. Do konce roku 2013 se po dlouhá léta staraly o zajišťování návštěv těchto oslavenců ve Švihově paní Jiřina Vyčítalová
Vlasáková a Barbora Kopejtková. Ve Lhovicích paní Jaroslava Slámová.
Děkuji jim za dlouholetou spolupráci!
Václav Petrus, starosta
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INFORMACE Z MÚ

Pokladna Městského úřadu ve Švihově se nachází pouze v prvním patře budo-

vy radnice. V přízemí byla pokladna zrušena. Pro invalidní a tělesně postižené spoluobčany bude v přízemí radnice nainstalován zvonek, kterým přivolají pracovníka
úřadu a ten vyřídí jejich požadavek.
Provoz pokladny v tomto roce bude ukončen 20. 12. 2013. Po tomto datu nebudou
přijímány žádné platby v hotovosti. Pokladna bude opět otevřena od 2. 1. 2014.

Cena vody pro rok 2014

Cena vodného a stočného pro rok 2014 zůstává beze změny vodné 19,70 Kč a stočné
19,70 Kč. Tyto částky jsou bez DPH.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Švihova. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Výše poplatku pro rok 2014 zůstává beze změny
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt ve Švihově
150,- Kč
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt ve Švihově v bytovém domu
ve vlastnictví města
200,- Kč
c) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v obcích
Bězděkov, Jíno, Kaliště, Kamýk, Kokšín, Lhovice, Stropčice, Těšnice,
Třebýcinka, Vosí
50,- Kč

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2014

Poplatek za vyvážení komunálního odpadu - popelnice

Poplatek za „vyvážení popelnic“ zůstává pro rok 2014 beze změny.
Počet členů domácnosti:
první osoba 100% = sazba 497,- Kč, tj.jednočlenná domácnost 497,- Kč za rok
třetí osoba
70 % = sazba 348,- Kč, tj.tříčlenná domácnost 1.342,- Kč za rok
čtvrtá osoba 50 % = sazba 249,- Kč, tj.čtyřčlenná domácnost 1.591,- Kč za rok
za každou další osobu se připočítává sazba 249,- Kč za rok.
Osoba nad 70 let (dovrší 70 let v příslušném roce) žijící v jednočlenné domácnosti
platí 50 % příslušné částky, tj. 249,-Kč za rok.
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Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, platí poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, tj. 497,- Kč.
Od poplatku se osvobozují:

a) studenti, kteří bydlí na internátech, kolejích apod. po dobu studia,
b) osoby, které se prokazatelně nezdržují v místě svého trvalého bydliště déle než 1 rok,
c) osoby dlouhodobě umístěné v ústavech sociální péče a domovech důchodců, léčebně
dlouhodobě nemocných apod. po dobu více než 6 měsíců,
d) vlastníci objektů, které trvale nejsou využívány k bydlení či rekreaci.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Poplatek je splatný do 30. 6. 2014

Oznámení
Vážení jubilanti města Švihova, minulí i ti budoucí, dávám Vám na vědomí, že od 1. ledna 2014 končím s návštěvami jubilantů. Přeji všem hodně
zdraví a pohody.
Jiřina Vlasáková

Nabídka pro spotřebitele od časopisu dTest

• poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009(pracovní dny 9 – 17 hodin, běžný telefonní tarif),
• možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím nové služby
Vaše stížnosti.cz na portálu www.vasestiznosti.cz,
• populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“zaměřenou na předváděcí
akce a podomní prodej a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech(cestování, peníze, nákupy na internetu, koupě ojetého vozu a další),
• samolepku „Nevhazuj reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci
Kontakt: e-mail: fialova@dtest.cz.
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A je tu čtvrtletí….

Školní rok byl v naší škole zahájen v 17 třídách, z toho v 10 na 1. stupni a v 7 na 2. stupni. Ve čtvrtletí navštěvuje školu 312 žáků. Ti mají možnost v odpoledních hodinách využívat činnost 15 zájmových kroužků, volnočasové aktivity ve školní družině a školním
klubu. Své zájmy dále prohlubují v kurzech keramiky, které vede paní PhDr. Barbora
Křivohlavá. Po hudební stránce se žáci rozvíjejí za přispění pedagogů ZUŠ Klatovy, kteří
využívají pronajaté prostory školy k výuce: Josef Babka – dechové nástroje, vedení
orchestru, Nikola Kalinová a Jana Klečatská – klavír, Anna Kuželková – přípravná hudební výchova, dechové nástroje, Jitka Šťastná – housle, Jitka Šťastná ml. – zpěv, Jarmila
Zelená – akordeon a flétna.
Hezkým zpestřením závěru 1. školního čtvrtletí byl právě program založený na hlubších zájmech a dovednostech našich žáků, Podzimní talentmanie. V programu převládala čísla hudební, taneční i pěvecká, ale dočkali jsme se i přednesu básniček od žáků 1. a 2.
ročníku, pohádky v podání žáků II. A, krátkých scének inspirovaných televizní reklamou,
které zahráli žáci VII. A. Vyvrcholením programu bylo závěrečné vystoupení vznikající,
zatím bezejmenné, hudební skupiny žáků 9. ročníku, kteří si připravili píseň skupiny
Olympic Jasná zpráva. Nechyběly ani nové recepty s možností drobné ochutnávky dezertů, které si připravili sami žáci, někteří za pomoci maminek. Jsme rádi, že se do přípravy
zapojilo velké množství účinkujících a zastoupení mezi nimi měly všechny třídy.
Za čtvrt roku se podařilo naplnit i některé z hlavních úkolů školy: nácvik evakuace
a pochodové cvičení, exkurze žáků 8. a 9. ročníku do Plzně (Velká synagoga, historické
podzemí, Akvatera) a do Klatov (Úřad práce, muzeum, barokní lékárna). Pro 72 žáků 3.
a 4. ročníku byl uspořádán plavecký výcvik o 10 lekcích, který byl ukončen 14. listopadu
slavnostním předáním „mokrého vysvědčení“. Ocenění „Delfín“ si za uplavaných 200m
odvezlo 58 žáků. Na dalších 8 žáků se za dosažených alespoň 25 m usmíval „Kapřík“
a rozvážná „Želva“ zdobila 3 žákům vysvědčení za méně než 25 m. Zbývající 3 žáci byli
odměněni vysvědčením za účast na výcviku.
Přestože probíhalo v tomto období málo soutěží, už se našim žákům vydařilo několik
dobrých startů. V přespolním běhu si přivezli cenná umístění Petr Jílek ze VI. A – 7. místo,
Filip Jehlík z IX. A – 9. místo a Miroslav Pruner z VIII. A – 10. místo. Do atletického čtyřboje jsme vyslali družstvo ve složení: Christoph Haupt, Filip Jehlík, Vítězslav Melichar,
všichni z IX. A a Miroslav Pruner z VIII. A. Kluci získali svými vyrovnanými výkony mezi
družstvy bronz a také 3. místo patřilo v jednotlivcích Filipu Jehlíkovi. Další ocenění je
z výtvarné soutěže Naše zahrádka. Slavnostního vyhodnocení se v klatovském kulturním
domě zúčastnila žákyně IX. A Veronika Szlachtová, která zde obdržela diplom za 3.
místo. Několik finálových umístění a dvě medaile vylovili naši plavci z klatovského bazénu na okresním přeboru. Stříbrné medaile se po závodě třpytily Matouši Beštovi z II. B
a Zuzaně Haškové z V. A. Finálové příčky 5. a 6. si ještě ve svých kategoriích vyplavali Jan
Matějka z IX. A, Zuzana Hašková z V. A a Kateřina Svobodová ze III. B. V současné době
držíme palce florbalovému družstvu 6. – 7. ročníku, které postoupilo po vítězství v okrsku a v okresním finále z 1. místa do krajského finále do Plzně.
Děkujeme pedagogickým pracovníkům za organizaci soutěží a přípravu žáků a reprezentantům samozřejmě blahopřejeme k dosavadním pěkným výsledkům.
/ju/
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Charitní pečovatelská služba Švihov a okolí
Jsme tu pro Vás !!!

Jste sami doma a nemáte už sílu dojít si na nákup, k lékaři, pro léky, uvařit si, uklidit? Můžeme Vás doprovodit, vypomoci s úklidem, dovézt oběd nebo si jen popovídat.
Pokud člověku ubývají síly, je rozumné si nechat pomoci a ušetřit si tak svou energii
pro jiné chvilky (návštěva rodiny, koníčky atd.). Charitní pečovatelská služba je určena
občanům, kteří jsou nemocní, po úrazu nebo těm, kterým jejich věk nedovoluje, aby vše
zvládli sami.
Chceme Vám pomáhat tak, abyste co nejdéle mohli zůstat v domácím prostředí.
Využijte plně své příspěvky na péči a dojednejte si naše služby.
Oslovte nás, rádi Vám pomůžeme nebo jen poradíme (telefon: 731 433 089, 378 606 089
NABÍZÍME:
Dovoz oběda až k vám domů – po Švihově
20,- Kč/ jeden oběd
ostatní vesnice 25,- Kč/ jeden oběd
Poplatek za zapůjčení jídlonosiče se hradí 1 krát za měsíc 20,- Kč (jídlonosiče jsou schválené
hygienou a oběd vydrží až čtyři hodiny teplý).
Masáže, pedikúra
Masérka i pedikérka Vás navštíví v domácím prostředí.
Pedikúra 180,- Kč
Masáž 180,- Kč
Nákupy, pochůzky, doprovod
Obstaráme Vám nákup, doprovodíme nebo dovezeme k lékaři, na úřad, do lékárny.
120,- Kč/ hodinu
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Pomoc v domácnosti
Pomůžeme Vám uklidit pokoje, kde bydlíte (utřít prach, vyluxovat, umýt okna), dát prádlo do
pračky, pověsit a vyžehlit. Nanosíme dříví, uhlí, zatopíme v kamnech.
120,- Kč/ hodinu
Pomoc při hygieně a péči
Ulehčíme Vám oblékání, svlékání, přesun na invalidní vozík, WC, sprchování, koupání.
Připravíme a podáme Vám jídlo.
120,- Kč/ hodinu
Ve Švihově a okolí poskytujeme službu od roku 2006. Rádi bychom občanům
a městu Švihovu poděkovali za přízeň a spolupráci a za charitní pečovatelskou službu přejeme všem občanům hodně štěstí a zdraví v novém roce 2014.
Vendula Edlová – vedoucí služby

Pozvánka na novoroční koncert 1. 1. 2014
od 15.00 hodin – Hrad Švihov

P. Mascagni
F. Drdla
J. B. Pescetti
T. Albinoni
A. Dvorak
B. Andres
F. Kreisler
J. S. Bach
F. Drdla
C. Saint-Saens
J. Massenet
J. Offenbach

Intermezzo
Souvenir
Sonáta pro harfu
Adagio
Humoreska
Tance pro harfu
Liebesfreud
Fuga pro housle
Serenada
Labuť
Meditace Thais
Barkarola

Učinkují:
Jakub Sedláček je řazen mezi přední houslisty svojí generace, je vyhledávaným

komorním hráčem a sólistou. Studoval na Pražské konzervatoři nejprve u prof.
Jaroslava Foltýna a u prof. Ivana Ženatého. Později studoval na konzervatoři v Plzni
u prof. Romana Fedčuka. Opakovaně se zúčastňoval Kocianovy houslové soutěže (celkem šestkrát, třikrát se umístil na druhém místě), dvakrát vyhrál soutěž Prague Junior
Note (1996, 2000). V létě 2000 se stal stipendistou mistrovských kurzů v USA na School
of Music Meadowmoth, stát New York. V říjnu téhož roku debutoval ve Dvořákově
síni Rudolfína 2.Paganiniho koncert za doprovodu Pražské komorní filharmonie s diririgentem Mariem Košíkem. Učinkuje jako sólista s předními českými orchestry
(Karlovarský symf. orchestr, Moravská filh. Olomouc, Plzeňská filharmonie, PKF) pod
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taktovkami dirigentů – Ondřeje Lenárda, Jana Chaloupeckého, Zbyňka Müllera a Bohumila Kulínského. Zúčastnil se masterclassu pod vedením Stephena Shippse,
Andrease Cardenese, Charlese Avshariana a Pinchase Zuckermana. V říjnu 2006 provedl komplet 24 capricií N.Paganiniho na festivalu v Bolzanu. V roce 2007 – 2008 působil pedagogicky a koncertně v Bangkoku na College of Music, Mahidol University.
V roce 2008 natočil pro společnost ARCO DIVA a koncertně provedl Concerto di Fiori
pro housle a smyčcový orchestr Sylvie Bodorové a zahajoval Haydnovy hudební slavnosti. V letech 2008 - 2011 byl koncertním mistrem a sólistou Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. V květnu roku 2009 úspěšně provedl Dvořákův
houslový koncert se Symfonickým orchestrem Slovenského rozhlasu. V sezóně
2011/2012 byl koncertním mistrem Plzeňské filharmonie.
V současné době zastává funkci koncertního mistra v Karlovarském symfonickém
orchestru.

Mgr. DANA SUCHANOVA začala hrát na harfu v deseti letech pod vede-

ním své matky J. Mikušové,u níž pokračovala na Konzervatoři P. J. Vejvanovského
v Kroměříží. V roce 1993 nastoupila na Hudební fakultu AMU do třídy doc. Renaty
Kodadové a doc. Karla Patrase. Při studiích působila ve Filharmonii B. Martinů ve
Zlíně a ve Státní opeře Praha, hostovala v souboru České noneto. Po absolutoriu přijala angažmá v orchestru opery DJKT v Plzni. Spolupracuje s řadou symfonických
orchestrů, je stálou členkou Velkého orchestru paláce Žofín v Praze a Komorního
orchestru Národního divadla, věnuje se komorní i sólové hře, zúčastnila se koncertních vystoupení v USA, Japonsku, Portugalsku, Německu a řadě ostatních zemích.
Jako solistka vystoupila se Sukovým komorním orchestrem, kde provedla Tance
C. Debussyho a Dvojkoncert W. A. Mozarta s Filharmonií B. Martinů zahrála Koncert
B-dur g. F. Handela.
Soukromě se věnuje pedagogické činnosti od roku 2007 a v roce 2011 založila harfové oddělení na ZUŠ v Plzni.

Termíny plesů ve Švihově v roce 2014
O
O
O
O
O

25. 1. 2014
1. 2. 2014
14. 2. 2014
22. 2. 2014
8. 3. 2014

Městský ples
Ples FC
Ples hasičů
Dětský karneval
Ples zahrádkářů

Pozvánka do divadla

20.00
20.00
20.00
14.00
20.00

Tělocvičná jednota Sokol Švihov pořádá 15. 2. 2014 zájezd do Národního divadla
v Praze na představení Strakonický dudák.
Zájemci se mohou přihlásit ne tel: 604 658 402 nebo na poště ve Švihově
u M. Vacíkové.
Srdečně zveme širokou veřejnost. Pojeďte s námi za kulturním zážitkem.
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. mezinárodní závod v letu akrobatických holubů na klícku
v České republice a jak to vlastně dopadlo.

V termínu od 30. srpna do 1. září 2013 se ve Švihově na louce Vaška Kašpara konal
historicky první závod v letu akrobatických plemen holubů na letovou klícku. Jednalo
se o ojedinělou akci, kterou pořádali chovatelé ze Základní organizace Švihov společně
se členy Klubu akrobatických holubů Česko-Slovensko.
Na akci byli chovatelé ze Srbska, Německa, Francie, Švýcarska, Slovenska a Česka.
Za pátek a sobotu bylo do vzduchu vypuštěno celkem 12 plemen holubů a to při
44 startech. Během závodů došlo pouze ke ztrátě dvou kusů holubů a to jen díky útoku
dravce, který holuby řádně protrénoval. Jednalo se o galatského rollera slovenského
chovatele a wutu chovatele ze Švýcarska. Je potěšitelné, že po celou dobu nám přálo
počasí, a tak si i návštěvníci, kterých se sešlo opravdu hodně, mohli přijít na své. Na
samotné louce bylo podáváno občerstvení a ve stínu stanů bylo vidět diskutující
a nevěřícně kroutící hlavou diváky, kteří byli z některých plemen holubů a hlavně jejich
leteckých dovedností doslova unešení.
A jak si vedli naši chovatelé z Čech? Luděk Palkoska z Berouna se svými tleskači
takla neměl zrovna svůj den a ani jeho svěřenci nepředvedli super let. Luďovi se nepodařilo udržet holuby nad loukou a ti odlétli směrem k Malechovu. Když se vrátili zpět,
bylo již na nějaké taktizování příliš pozdě. Poslední místo a 0 bodů. Domácí závodník
Josef Voráček obsadil 1.místo s tureckou taklou – sólo, 2.místo turecký kelebek, 2.místo
birminghamský roller a 5.místo s řeckými wuta. Možná dobrý výsledek, ale nepodařilo se obhájit titul Mistra Evropy z minulého roku s tureckými kelebeky.
Celá akce se mohla uskutečnit jen díky sponzorům a aktivitě chovatelů, kteří bez
ohledu na svůj volný čas po celou dobu konání akce setrvávali na místě a byli nápomocni pořadatelům i závodníkům.
Ještě jednou díky všem pořadatelům, účastníkům i hostům za krásný zážitek ve společnosti lidí, které spojila záliba v chovu zvířat.
Předseda ZO Švihov Josef Voráček
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MĚSTO ŠVIHOV
pořádá

7. MĚSTSKÝ PLES
?

?

25. ledna 2014
od 20.00 hodin
?

K tanci a poslechu hraje
KT BAND z Klatov
?

Vstupné: 100,- včetně místenky
?

Rezervace a prodej vstupenek
v pokladně MÚ Švihov

tel. 376 393 244
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