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. 58 dne 14. 4. 2014

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 501/Z58/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení paní
………… ve výši 30.000,- Kč na obnovu fasády domu č. p. 284 s lhůtou splatnosti
3 roky se 4 % úrokem.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 502/Z58/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí se směnou pozemků v k.ú. Kamýk u Švihova – pozemek města p.č. 178/4 zahrada o výměře 196 m2 za pozemky ve vlastnictví paní
……………… ………….. pod veřejnou cestou p.č. 370/2 a 370/4 o celkové výměře
484 m2 s tím, že na základě znaleckého posudku město doplatí rozdíl ceny pozemků ve výši 18.888,- Kč. Město uhradí náklady na sepsání smlouvy a na zápis do KN.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 502/Z58/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí s odkupem objektu váhy ve Lhovicích od Zemědělského družstva Švihov v likvidaci za částku 35.360,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 503/Z58/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 15.000,- Kč organizaci JUNÁK – Svazu skautů a skautek, středisku „Královák“ Klatovy na částečnou
úhradu nákladů pro …………………………………., která se v roce 2015 zúčastní
v Japonsku 23. celosvětového setkání skautů World Scout Jamboree.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 504/Z58/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,- Kč Diakonii
Českobratrské církve evangelické, středisko Západní Čechy, Merklín na provoz
stacionářů pro osoby s postižením v Soběkurech a v Klatovech.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 505/Z58/14 bylo schváleno.

Zasedání č. 59 dne 14. 5. 2014

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 506/Z59/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje Provozní a domovní řád DPS Švihov.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 507/Z59/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcných břemen s Národním památkovým ústavem na jeho pozemku
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p. č. 1584/3 v k.ú. Švihov u Klatov – Žižkova ulice – uložení kanalizačního řadu
a položení dlažby.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 508/Z59/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje navržené znění kupní smlouvy na prodej dřeva
z obecních lesů.
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 509/Z59/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotací z Programu podpory akcí spolků na r. 2014:
Svaz zdravotně postižených Šumava – ZO Švihov – ve výši 2.000,- Kč na činnost
ZO ČZS Švihov – ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný ples
ZO SDH Lhovice – ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný ples
Výsledek hlasování: pro 6 proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 510/Z59/14 bylo schváleno.

Švihovští hasiči slaví 135 let od založení spolku

V letošním roce uplyne 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Švihově,
nejdéle fungujícího spolku ve Švihově. Jeho vznik byl iniciován především častými
rozsáhlými a ničivými požáry ve městě a tedy potřebou chránit životy a majetky švihovských občanů.
Dobový tisk, zejména časopis Šumavan, věnoval této události velký prostor hned
v několika svých číslech roku 1897. Řada článků je uveřejněna na webu města
www.svihov.cz v záložce Historie – hasiči a tak jsou dále uvedeny jen některé nejzajímavější zprávy.
O samotném založení sboru informuje Šumavan v čísle 4 z 25. ledna 1879 těmito
slovy:
Dopis ze Švihova. I v městě našem zřizuje se již také hasičský sbor, který ze všech spolků,
které již u nás existovaly, zdá se nám býti pro všeobecnost nejprospěšnější a nejpotřebnější.
Kdyby takového již r. 1865 u nás bylo bývalo, zajisté že by přičiněním jeho nebyl tenkrát skoro
celý Švihov popelem lehl. Zvolen jest prozatímní výbor, kterýž bedlivě se stará o potřebné stanovy a náčiní, jakož i o dostatečný počet členů. Přihlásilo se již 60 mladých mužů za členy
výkonné a zejména přičiněním purkmistra pana Frant. Součka a p. Hynka Bayera získáno na
50 zakládajících, ku kterýmž i pp. úředníci v sousedním Poříčí přispěvše 5 zl. chvalně se připojili. Že tento sbor podpory i rozkvětu nalezne, lze snadno očekávati, an tak šlechetný účel, hájiti i pomáhati bližnímu, za předmět si vzal.
V červenci 1879 v čísle 27 Šumavan informuje o nacvičování hasičských dovedností
ve sboru těmito řádky:
Dopis ze Švihova. Naši hasiči již velmi ve cvičení pokračují. Každou neděli přijíždí sem drahou z Klatov cvičitel pan Kohl, jenž na prostranném nádvoří hostince U bílého lva (U Štěpánků) celé dopoledne cvičením se zabývá a pokroku našich jinochů všecku pochvalu a spokojenost
projevuje. Dne 22. m.m. učinil první návštěvu a zkoušku; prohlížel všecka hasičská náčiní, kteráž městu našemu náležejí a čeho více třeba oznámiv prozatímnímu výboru objednati kázal,
čehož také co nejbedlivěji šetřeno.
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Význam a důležitost hasičského sboru ve Švihově podtrhuje i vstup hraběte Evžena
Černína do sboru, o kterém v srpnu 1879 informuje v čísle 31 Šumavan takto:
Dopis ze Švihova. Mladý hrabě Evžen Černín přistoupil k sboru hasičskému ve Švihově,
kterému daroval 50 zl. zároveň se zavázav, jemu ročně 30 zl. přispívati dokud spolek tento
trvání míti bude. Darovací spis tento vydán jest v Chudenicích dne 22. července 1879 v svátek
sv. máří Magdaleny, kteréhož dne před 14 lety neblahý požár město naše pohubil. Za tento skvělý dar, kterýž členové výboru pp. Frant. Souček, Hynek Bayer a Jos. Piťha horlivě vymohli,
vyslovujeme štědrému dárci nejvřelejší díky, snažně si přejíce, aby nám šlechetný lidumil vzácnou přízeň svou vezdy zachoval.
Jak informuje Šumavan ve svém čísle 51 z r. 1789, začínající hasičský sbor ve Švihově
podpořil i císař pán. Na koho přímluvu se tak stalo, časopis ve strohém oznámení neuvádí:
Císařský dar. Císař pán věnoval sboru dobrovolných hasičů ve Švihově 60 zl. na zaopatření potřebného náčiní hasičského.
Tyto ukázky z dobového tisku dokládají, jak důležitým a významným krokem založení sboru dobrovolných hasičů ve Švihově bylo. Za 135 let svého trvání mnohokrát
prokázal nejen občanům Švihova, ale i okolním obcím svoji připravenost pomoci v boji
jak s ohněm, tak i se záplavami. Švihovským hasičům patří poděkování za jejich práci
pro své spoluobčany a nezbývá, než jim popřát hodně úspěchů především při výchově
nové generace mladých hasičů, která bude schopná navazovat na slavné tradice svého
spolku a rozvíjet jeho další činnost.
Václav Petrus, starosta města

Historie švihovských domů
Č. p. 421

– p o kr a č ov á n í

Stavba domu ve Školní ulici byla zahájená v roce 1996. Projektovou dokumentaci
vypracoval Ing. Václav Vlček z Klatov. Patrový rodinný dům o dvou bytových jednotkách byl zkolaudován v roce 1999.
Současný majitel: manželé Kovaříkovi

Č. p. 422

Stavba byla zahájena v roce 1996. Projektovou dokumentaci vypracoval Josef Černý
z Klatov. Patrový rodinný dům Na Borku má dvě bytové jednotky a byl zkolaudován
v roce 2000.
Současný majitel: Šafránek Josef

Č. p. 423

Stavba se nachází v ulici K Cihelně a byla zahájena v roce 1996. Projektovou dokumentaci vypracoval Karel Boublík z Klatov. Rodinný dům o dvou bytových jednotkách
byl zkolaudován v roce 2001.
Současný majitel: manželé Čížkovi

Č. p. 424

Stavba byla zahájena v roce 1999. Projektovou dokumentaci vypracovala Stanislava
Blahnová z Plzně. Rodinný dům v Čechově ulici má jednu bytovou jednotku a byl zkolaudován v roce 2001.
Současný majitel: Krieger Miroslav
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Č. p. 425

Stavba ve Školní ulici byla zahájena v roce 1996 stavebníkem Václavem Voráčkem
z Kokšína. Projektovou dokumentaci vypracoval Jiří Lukeš z Klatov. Rodinný dům
o 2 b.j. byl zkolaudován v roce 2003.
Současný majitel: Veronika Mrázová

Č. p. 426

Na rozestavěný, původně jednopodlažní objekt garáží a skladu bylo vybudováno
druhé nadzemní podlaží ubytovny. Celá stavba byla zkolaudována v roce 1999.
Projektovou dokumentaci vypracovala firma ADVOS Klatovy.
Současný majitel: Josef Liška

Č. p. 427, 428, 429

Jsou to tři bytové domy v Kolářově ulici.
Současný majitel: Město Švihov

Č. p. 430

Stavba byla zahájena v roce 2001. Projektovou dokumentaci vypracoval – RD
Grand 107, projektant Miroslav Tanc, Hojsova Stráž. Rodinný dům ve Školní ulici
o 1 bytové jednotce byl zkolaudován v roce 2005.
Současný majitel: Vendula Hájková

Kulturní kalendář

6. 6 .2014 ŠHL – koncert v KD Švihov 19.00

7. 6. 2014 ŠHL – nádvoří hradu Švihov od 9.30 hodin

14. 6. 2014
28. 6. 2014

135. Výročí založení Hasičského sboru ve Švihově – prostranství za hradem
Třetí tradiční Krasoduch – přehlídka ochotnických divadelních
souborů – od 9.30 hodin nádvoří a špejchar vodního hradu Švihov

4. 7. 2014 Dobývání hradu
5. 7. 2014 Dobývání hradu

5. 7. 2014 Sraz rodáků v Třebýcince

26. 7. 2014
13. 8. 2014
15. 8. 2014

Koncert dechovek u KD Švihov od 13.30 hodin
vystoupí Borovanka, Ungelerka, Skalanka

Bohoslužba v hradní kapli – 18.00

30. 8. 2014
Oživlé noční prohlídky vždy o víkendu

6. 9. 2014 Pouťová heligonka – festivalový stan na nám. E. Beneše

Pouťová taneční zábava – festivalový stan na nám. E. Beneše

7. 9. 2014 Pouťová heligonka – festivalový stan na nám. E. Beneše
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Aktuality ze švihovského hradu

První dva měsíce letošní sezóny a akce s nimi spojené máme již definitivně za sebou,
proto je na čase přinést opět přehled událostí teprve nadcházejících.
Pro zajímavost uvedeme ještě pár čísel. Prohlídka krovů nad výstavním sálem
nazvaná Sen o hradní nocležně přilákala 67 zájemců o běžně nepřístupné prostory.
Večerní kapli při svíčkách s upravenou expozicí se během Noci kostelů vypravilo prohlédnout si přes 50 návštěvníků, kteří finančně přispěli celkovou částkou 1143 korun,
která bude věnována švihovské faře.
Pravděpodobně hlavním trhákem letošního roku je možnost vyjížďky loďkou okolo
vnějšího opevnění hradu. Slavnostní spuštění loďky na hladinu vodního příkopu se
odehrálo 1. června ve 12:00. Loďku je nyní tedy možné zapůjčit si v pokladně hradu.
V červnu se otevřel návštěvníkům také interiér Bílé bašty, který je každoročně věnován těm nejmenším. Po výstavách draků a jiných bestií se letos představí zbrusu nová
expozice, která bude jistě atraktivní zejména pro malé slečny. Patra Bílé bašty totiž na
léto zabydlí postavy pohádkových princezen. Výstava bude v červnu otevřená pouze
o víkendech, v letních měsících pak každý den kromě pondělí.
Poslední červnovou sobotu (28. června) se na nádvoří hradu uskuteční již třetí
Krasoduch, který jako obvykle přináší divadelní představení místních ochotnických
spolků a divadelních kroužků, ukázky tanců a hudební produkci. Kulturní odpoledne
navíc doplní nevšední sraz domovarníků piva, kteří s sebou přivezou ochutnávky své
domácí výroby zlatavého moku a utkají se v několika soutěžních kategoriích. Záštity
nad touto poutavou akcí se ujal soukromý pivovar U Bizona v Čižicích.
Právě probíhá výstava Ohlédnutí Valentina Horby, která představuje pestrý přehled
posledních několika tvůrčích let malíře, o které jsme informovali minule. Na letní
měsíce ji však vystřídá výstava Příběhy švihovských pohlednic, kterou připravil dlouholetý přítel Švihova a plzeňský pedagog Jindřich Haišman. Výstava je zajímavá svou
vrstevnatostí. Pohlednice představuje nejen jako obrazový dokument, ale také jako
nositele myšlenky, příběhu. Zároveň jde o výstavu autorských fotografií, které se
pokouší napodobit pohled někdejších fotografů historických pohlednic. Návštěvníkům je tak umožněno srovnání změn v krajině i změn stavebních.
Červenec dále ovládnou především tradiční letní akce. Při první z nich se již po jedenácté stane hrad cílem dobyvatelů. Dobývání hradu se uskuteční v pátek a v sobotu
4. a 5. července. Kromě oblíbeného výpravného představení plného napětí a humoru
nabídne i poučení prostřednictvím krátkých přednášek o zbraních a historické válečné
technice.
Víkend 19. – 20. července bude plný hudby. Ve Švihově se opět uskuteční letní festival České hrady. Hudbu si však budou moci návštěvníci poslechnout i při běžných prohlídkách hradu. Výklad průvodce obohatí skupina historického tance Danza Alegre,
která v tanečním sále využije velkorysé prostory i vynikající akustiku a předvede ukázky šlechtické zábavy.
Přejeme příjemné léto a zveme Vás na některou z chystaných hradních akcí!
Mgr. Markéta Markgraf Hossingerová, pracovnice vztahů k veřejnosti
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Informace ze ZŠ ve Švihově
Dětský den

Krásné zábavné dopoledne prožili žáci a žákyně z 1. stupně společně s třídními
učitelkami a vychovatelkami, které připravily na pondělí 2. června pestrý program.
Každý si v nepřeberném množství zábavných disciplin našel to pravé. Na 15 stanovištích, kde pomáhali deváťáci, se plnily úkoly sportovní, výtvarné, vědomostní,
zařazena byla ochutnávka, práce s hlavolamy i skládání puzzle. Za každou splněnou disciplinu dostávaly děti žetonky, které mohly proměnit ve stánku za velice
zajímavé ceny, např. plyšová zvířátka, přívěsky, náramky, dobroty a spoustu dalších
zajímavých cenností. Kdo splnil všechny úkoly a vyměnil zdárně žetony, mohl si
v závěru dopoledne zajít na diskotéku a zatančit si na svižné melodie oblíbených
dětských písniček. Celé dopoledne podpořilo i bezvadné počasí. Takto zorganizovaný dětský den si prošel vydařenou premiérou. Můžeme se tedy jistě těšit, že se
stane tradiční akcí dalších školních roků.

Přeshraniční spolupráce Švihov – Wilting

Již více než deset let trvá spolupráce základních škol ve Wiltingu a Švihově. Stalo
se pravidlem, že v průběhu měsíců května a června proběhne výměnná návštěva
žáků 3. ročníku. V úterý 6. května jsme uvítali ve švihovské škole 37 žáků 3. ročníku
z Wiltingu spolu s panem ředitelem R. Hesslem a třídní paní učitelkou. Program
probíhal za pěkného počasí převážně venku, v areálu školy a na nádvoří hradu.
Německé děti přivítala paní ředitelka a pan starosta. O úvodní vystoupení se postarala třemi skladbami skupina Smile. Po malém občerstvení se sešly české i německé
děti za školou, kde pro ně byly připraveny zábavné hry. Po obědě nás pobavil program divadla ŠŮS – pohádka O červené Karkulce (česko-německy) v kulturním
domě a na hradě výroba loutky na nádvoří a prohlídka hradu. Kolem 16. hodiny
předaly děti svým kamarádům dárky a po společném fotografování jsme se s hosty
rozloučili. Pohodový slunečný den uběhl jako voda a my se můžeme těšit na výlet
do Wiltingu 24. června.

Den Země

V pátek 25. 4. jsme se všichni sešli za krásného počasí před školou, abychom
zahájili již šestý ročník celoškolního projektu Den Země, letos téma Vzduch. Tento
ročník byl motivován věčnou touhou člověka létat, navštěvovat a objevovat dosud
neznámé krajiny. Všichni žáci byli pro tuto příležitost vybaveni cestovním pasem.
Start byl povolen a mohli jsme se vydat na pomyslnou pouť za poznáním.
Cestujícím z prvního stupně přispěla k poznatkům o létání přednáška vypovídající
o prvních leteckých pokusech neúspěšných i úspěšných až po současné létání.
S dětmi na toto téma hovořil pan Roman Gruber z Aeroklubu Staňkov.
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Po přednášce se stejně jako jejich starší kamarádi z 2. stupně pustili do objevování.
Průvodci na 1. stupni byli žáci 5. ročníku a na 2. stupni žáci 9. ročníku. Na jednotlivých stanovištích načerpali ty nejzákladnější poznatky o navštívené zemi: hlavní
město, nejvyšší hora, měna, vlajka, hymna, úřední jazyk, zajímavosti – charakteristická jídla, hudba, osobnosti. Žáci 1. stupně navštívili USA, Francii, Japonsko,
Rusko, Egypt, Mexiko, Slovensko, Karibik, Madagaskar a Řecko. Žáci 2. stupně
poznávali Řecko, Itálii, Velkou Británii, Rakousko, Švýcarsko, Francii a Španělsko. Stanoviště pro 2. stupeň byla obohacena ještě o promítání cestopisných filmů.
Při přecházení hranic do dalšího státu bylo nutno projít celní kontrolou, která udělila razítko do pasu za splnění úkolů. Cestující zjišťovali určitá data, plnili praktické
úkoly, luštili. Odměnou byla i ochutnávka charakteristického pokrmu.
Během dne se podařilo procestovat vybrané krajiny a šťastně přistát na domácí
půdě.
Překvapením pro 2. stupeň byl závod družstev tvořených žáky 7. ročníku. Ti
v hodinách fyziky vyrobili rakety s důmyslným odpalovacím zařízením a na hřišti
se třemi pokusy snažili dosáhnout co největšího doletu své rakety. Vše bylo řádně
změřeno a zaznamenáno. Vítězství slavilo družstvo ve složení Míša Populová,
Lenka Šalanská a skvělý odpalovač Martin Janda. S přehledem zvítězili ve všech
kolech s těmito výsledky: 40 m, 39,50 m a 45,70 m. Blahopřejeme.
/ju/
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Kronika rok 1934

Rozpočet obecních příjmů a vydání pro r. 1934 projednaný ve schůzi dne 16. 11. 1933
činí:
Příjmy
210.452 K
Vydání
135.575 K
Schodek
74.877 K
Bylo usneseno k uhrazení schodku vybírati 200 % přirážku k dani činžovní a 250 % přirážku k daním ostatním.
Začátkem měsíce ledna byly menší mrazy a půda pokryta byla sněhem.
Dne 3.1. stala se na dole Nelson III. u Oseka a Duchcova strašná důlní katastrofa.
142 horních přišlo o život výbuchem uhelného prachu. Zůstalo po nich 120 vdov a 140
sirotků. Jen 4 horníci se zachránili po žebřících a 13 vyvezeno mrtvých brzo po katastrofě.
Ostatní zůstali v dole a nemohli býti zachráněni ani po zoufalých pokusech následkem
vypuknutí požáru v dole, který musel býti zazděn, aby se požár nerozšířil po celém revíru.
Celá republika prožívá dni národního smutku. 10 vedoucích úředníků bylo zatčeno. 200 m
hluboko pod Osekem prostírá se v klikatých štolách hřbitov ostatních 129 obětí katastrofy znetvořených neb nadobro zuhelnatělých. Kdy budou vyvezeni na světlo a uloženi
vedle svých nešťastných druhů? Zločinnost bezuzdného kapitálu a bezedného kořistění
z obecných darů země a sil dělníků stojí před celým světem v plné nahotě hrůzy a opovržení.
Začátkem měsíce ledna začaly Škodovy závody stavěti v našem městě novou
sekundérní síť elektrickou. Stavba následkem stálých mrazů značně se opozdila. Přihlásilo se 76 nových konsumentů k odebírání proudu, jimž nové elektrické vedení bude
připojeno.
Dne 4. ledna po mrazech nastala obleva. Na horách padá hustě sníh, na Šumavě jest
nejkrásnější počasí a nejlepší sněhové poměry pro lyžaření.
Dne 14. a 15. ledna v noci silně pršelo.
Dne 16. ledna nastalo všeobecné oteplení a obleva.
Dne 17. ledna přišel v noci slabší mrazík, ve dne bylo 4°C tepla.
Dne 18. ledna pršelo, dne 19. bylo ve dne 10°C tepla.
Cena dobytka velmi nízká, hlavně podsvinčata měla cenu nepatrnou. Maso hovězí stálo
8 – 10 K, vepřové 8 K, telecí 8 – 10 K za 1 kg.
Dne 19. 1. byla ustanovena nová školní rada, kterou nově jmenovaný okr. školní inspektor pan František Lupínek vzal do slibu a vykonal první návštěvu a prohlídku ve škole.
Členy nově ustavené místní školní rady:
Za město Švihov:
Josef Bajer, Jan Topinka, Jos. Kovářík
a Václ. Zdrahal.
Náhradníci:
Alois Milzimr, Jaros. Babka, Jar. Bauer.
Za učitelstvo školy:
Jan Zeman, Jos. Kubát, Jiří Puchmajer,
Anna Puchmajerová.
Za přiškolené obce:
Obce Poříčí a Třebýcinka:
Václ. Klinger, rolník z Třebýcinky, Václ. Rajthar,
rolník z Poříčí.
Obce Kokšín, Kamýk a Vosí: Jan Bauer, rolník z Kokšína.
Obce Mezihoří a Lhovice:
Václ. Straka, rolník ze Lhovic.
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Míst. školní rada čítá tedy 12 členů a 3 náhradníky.
Předsedou zvolen Jos. Bajer, místopředsedou Václ. Zdrahal.
Dne 22. 1. při schůzi obec. zastupitelstva k návrhu p. Jo. Bajera změněno pojmenování
náměstí „Svobody“ za náměstí „Švehlovo“.
Dne 25. 1. byl větší mráz -7°C. Dne 27.1. padal mírně sníh, bylo velmi studeno, přes
den umrznuto, večer ale slabý déšť.
Dne 27. 1. byla konána slavnost otevření nového hřiště „Sportovního klubu“. Za obec
byl přítomen náměstek p. Kar. Sláma.
Dne 30. 1. byl mráz -1°C, sněhu málo, přes den se rozpouští.
Dne 31. 1. ráno padal silně sníh, teplota 0°C. Od 1. února nastávají tužší mrazy a to ve
dnech: 1. 2. -3°, 2.2. -14°, 3. 2. a 4. 2. -15°, 5. 2. a 6. 2. -12°za plně jasných dnech.
Od 7. 2. se oteplilo na 0°a byly teplé dni, dne 10. 2. na slunci +20°C. Včely se proletěly a vyprášily.
Následuje velmi mírné počasí, střídavě za noci se slabými mrazíky při pošmurném
počasí.
Dne 18. 2. konána byla valná hromada spolku „Červeného kříže“
Po celý další únor bylo počasí velmi mírné, nejtepleji bylo dne 24. 2., kdy všechny včely
lítaly jako na jaře.
Následuje mírné teplé počasí.
Dne 1. 3. napadlo přes noc trochu sněhu, po celý měsíc bylo teplo, někdy déšť a počasí většinou slunečné.
V měsíci březnu dostala obec od Zemědělské rady 500 K na vysázení „Švehlova sadu“
třešněmi, které koupeny od okr. zahradníka J. Rádla z Klatov, dále vysázeno 42 švestek
a 50 třešní od fir. Pechanda, pošum. školky v Malém Boru u Horažďovic.
Teplé, bezmrazé počasí trvalo přes celý duben. Dne 9.4. přišel větší déšť, pak vichřice
a liják.
Dne 8. a 15. Dubna konána slavnost agrárního dorostu sázení „Švehlových lip“ podél
celé silnice na obou stranách až k sokolovně. Při slavnosti mluvil poslanec Kočandrle.
Dne 15. 4. konala se v Klatovech slavnost odhalení prvního Švehlova pomníku.
Slavnosti se zúčastnil předseda ministerstva Malypetr, ministr nár. obrany Bradáč, předseda senátu Soukup, místopřed. posl. sněmovny Zierhut, generálové Syrový, Bílý, Bláha,
Koutňák, Voženílek, Bartoš, Melichar, zem. čes. President Dor. Sobotka, celé obec. a okr.
zastupitelstvo, autor pomníku prof. Obrovský a slav. Řečníci poslanci Machník, Beran
a Juraj Slávik.
Od 16. dubna následuje horké suché počasí, na slunci až 40°C tepla, teprv 24. 4.
a 26. 4. přišly deště. Následkem horkého počasí odkvetlo skoro všechno ovoce již
v dubnu. Trvalé teplo panovalo při teplotě až 28° na slunci až do 14. května.
Dne 14. 5. nastalo teprve chladno s větrem.
Dne 15. 5. (sv. Žofie) po tzv. železných mužích přišla nesmírná mrazová katastrofa na
všechno ovocné stromoví, rostlinstvo a květ. přišel v noci silný neočekávaný mráz.
Okurky, rajská jablíčka, jiřiny, fazole, brambory úplně zmrzly, zmrzlo všechno ovoce i otužilý angrešt a rybíz z polovice zmrzl a opadal. Zničeno bylo vše a naděje na velkou úrodu
ovoce, které velmi krásně odkvetlo, byly zničeny. Mráz jevil stopy v celých Čechách, však
pouze v nížinách, hlavně v údolí řek. Kde byly stromy od severu chráněny budovami,
ovoce zůstalo, rovněž i na výšinách. Tak v Klatovech, Švihově, v Přešticích všechno zmrzlo, ve vyšších polohách v Kamýku, Otíně, Kališti, v Mezihoří, Měčíně bylo ovoce dosti.
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Dne 24. 4. byla v Praze volba presidenta republiky a zvolen opět velkou většinou
T. G. Masaryk.
Během měsíce března a dubna ukončena byla stavba elekt. sekunderní sítě a přeměna částečná proudu stejnoměrného na proud střídavý.
Následuje od polovice května krásné ale velmi počasí.
Teprv 4. června přišel důkladný déšť a pršelo střídavě do 6. 6. Následuje opět horké
počasí a pociťuje se potřeba vláhy. Přišla dne 19. 20. 21. června, potom opět zase větší
horka až dne 25. 6. opět důkladně napršelo.
Dne 21. června při schůzi obec. zastupitelstva byl jednohlasně zvolen čestným občanem města Švihova ministr zahraničních záležitostí Dor. Eduard Beneš za zásluhy, kterých si o naší republiku získal.
Dne 22. června zemřel v Klatovech zasloužilý tvůrce a budovatel Klatovského musea,
bývalý starosta města Klatov a okresu Dor. Karel Hostaš. Jeho slavný pohřeb konal se
dne 25. 6. Za naše město zůčastnil se pohřbu starosta města Jan Sedláček, dále náměstek starosty Karel Zeman, říd. učitel, Josef Bajer, člen obec. zastupitelstva.
Zesnulý Dor. Karel Hostaš se narodil 11. 3. 1854. Byl vysoce vzdělaný, dochází na právní fakultu a zajímá ho i historie a události historické. Po 1. státnici vstupuje do kanceláře
klatovského advokáta Dor. Václ. Sedláčka, v r. 1889 otevírá vlastní adokátní kancelář
a po smrti svého bývalého šéfa stává se právním zástupcem a ředitelem městské spořitelny. Po smrti svého přítele Mudr. Aloise Maška přejímá úřad purkmistra města Klatov
a stává se i starostou okresu. Dor. Karel Hostaš neomezuje se však při vší své široké
působnosti pouze na činnost politicko-hospodářskou, ale pracuje hlavně v historii a všechnu svou činnost obrací pro vše, co může evokovati dávnou minulost. Již v r. 1882 dal
podnět k zakoupení soukromých sbírek starožitníka amateura známého Fr. Junga (Šmilovského Krupař Kleofáš) a ujímá se správy těchto sbírek a buduje postupem času klatovské museum, jehož sbírky neúnavně rozmnožuje a rozšiřuje. Svojí prací ve všech oborech postavil si v Klatovech a celém okresu již za živa pomník nehynoucí slávy. Dožil se
požehnaného věku 80 let, ač již 4 roky churavěl a nevycházel. Jeho přátelé a celá veřejnost zasadili v jeho rodné obci městečku Poleni na budově, kde se zrodil (fara) pamětní
desku, která odhalena byla za účasti množství občanstva z Klatov a okolních osad dne
22. července 1934.
Přes celý červen hlavně ale celý červenec od 1. do 15. panovalo ohromné sucho a veliká horka. Teprve 14. a 15. července přišel déšť, ale počasí i nadále bylo suché a horké.
Následky sucha ohrozily úrodu polní a luční, sena bylo tuze málo, ani ne třetina normální
úrody. Jetele na polích nerostly, nebylo čím krmiti dobytek a cena jeho náramně klesla,
čímž i maso zlevnilo. Prodávalo se ve Švihově maso hovězí za 6 K, telecí 5 K, vepřové
8 K, husy na trhu v Klatovech za 16 – 18 K. Naproti tomu seno bylo velice drahé a prodávalo se 1 q až za 80 K.
Dne 5. 7. byla uctěna památka mistra Jana Husa v předvečer jeho tragické smrti. Byl
konán lampionový průvod městem k pomníku padlých, kde Juc. Frant. Jechort promluvil
o životě Husově.
Dne 25. července zavražděn byl rakouský kancléř Dolfuss při puči, který provedli rakouští hakenkreuzleři podporovaní Německem proti vládě rakouské.
Nový školní rok na škole ve Švihově začal dne 3. 9. jedna paralelka byla zrušena
a v radnici zůstala jen 1. třída.
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Učitelka Marie Tolarová byla jmenována učitelkou na měšťanské škole v Chudenicích.
Zapsáno bylo 340 dětí a škola byla proměněna ze šestitřídní na pětitřídní. Nově jmenovaná definitivní učitelka Terezie Braunová z Klatov nastoupila na zdejší škole službu.
Dne 21. prosince konaly se po celé republice slavnosti a oslavy 100 letého výročí naší státní hymny „Kde domov můj“, kterou složil na slova J. Kajetána Tyla skladatel František Škroup.
Týž narodil se v Osicích u Pardubic dne 3.6.1801 jako syn tamního učitele Dominika Škroupa. Navštěvoval gymnasium v Hradci Králové, pak na universitě v Praze ale láska k hudbě
přiměla jej, že nechal studií a věnoval se plně hudebnímu povolání, ale nebylo pro něho plného porozumění. Je bolestné si uvědomit celé zákulisí osobních štvanic proti Škroupovi, který
musel opustiti kapelnictví ve Stavovském divadle a usaditi se v cizině. Zemřel a pochován jest
v Rotterdamu v nedůstojném a hromadném hrobě, kde kromě něho leží 15 zapomenutých
a opuštěných lidí.
Ve Švihově na jeho památku konala se slavnost u pomníku padlých s hudbou přičiněním p. Josefa Bajera na nový rok dne 1. 1. 1935 při níž jmenovaný pronesl případnou řeč.
Ne základě 10 letého nepřetržitého pobytu v obci udělena byla domovská příslušnost
těmto občanům:
1. František Květoň
2. Jaroslav Jiskra
3. františek Valdman
4. Josef Kasl
5. František Šperl
6. Jan Havlíček
7. Josefa Muchnová.
V roce 1934 byly povoleny a ukončeny tyto stavby jmenovaným zájemcům:
1. Rendl Václav, č. 297.
2. Emil Tyl, pekárna.
3. Václav Březina, vinárna.
4. Pondělíková Magd., č. 308 obytné stavení.
5. Kratochvíl Frant., č. 309 cementárna a obydlí.
6. Jiří Puchmajer, č. 310 vila.
7. Martin Trazník, č. 293 vila.
8. Čerpadlo na benzin firmy Brey Photogen, Praha.
9. Jan Bareš, hostinec přístavba koupelny, spižírny, záchodu.
Z nadace Václava Soukupa ve výši 41.800 K byly rozděleny úroky na ošaccení chudých
dětí ve Švihově, při čemž poděleno bylo 40 dětí a rozdáno bylo:
15 párů bot
15 dětem
v ceně
621 K
8 kabátů (Hubertus)
8 -//-//592,50 K
13 obleků (hoši)
13 -//-//1109 K
5 m látky (dívky)
2 -//-//13,50 K
Hotově
2 -//-(na dráhu)
187,50 K
Celkem
2523,50 K
Ve Švihově za r. 1934 sepsal
Kar. Zeman, matrikář a řid. Učitel v. v.
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41. ročník ŠHL ve fotografii
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41. ročník ŠHL ve fotografii
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