Vánoční p řání

Vážení spoluobčané,
považuji za velkou čest, že k Vám již po sedmnácté mohu promluvit v předvánočním čase na
stránkách švihovského zpravodaje jako starosta.
V prvé řadě bych chtěl poděkovat Vám všem, kteří jste přišli volit v říjnových komunálních
volbách. Preferenční hlasy, které jsem obdržel, cítím jako velký závazek vůči Vám švihovským
občanům. Věřím, že spolu s ostatními členy zastupitelstva se budeme starat o obecní záležitosti nejlépe, jak nám síly i vědomosti budou stačit.
Vstoupili jsme do adventu a blíží se Vánoce, snad nejvíce očekávané svátky v roce. Především
děti, které už napsaly Ježíškovi o dárky, jsou nedočkavé, zda se jejich přání splní. Je ale na nás
dospělých, abychom vytvořili v našich rodinách tu pravou vánoční atmosféru plnou lásky, porozumění a pohody. Osobně se velice těším na zpívání vánočních koled jak s dětmi v kostele
sv. Václava, tak i na Štědrý večer od 22.00 hodin na náměstí.
Vánoce a konec roku jsou i dobou, kdy máme více času hledat odpovědi na otázky, které jindy
nemáme čas sami sobě položit, a zamyslet se i nad sebou samými a nad svým každodenním životem.
Přeji Vám všem, aby nalezené odpovědi na tyto otázky pomohly udělat život spokojenější
a šťastnější nejen Vám, ale i Vašim nejbližším.
Přeji Vám radostné, klidné Vánoce v kruhu Vašich nejmilejších a dobré zdraví, hodně štěstí
a spokojenosti v roce 2015!
Václav Petrus, starosta

-2-

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.

Ustavující zasedání č. 1 ze dne 4. 11. 2014

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje předložený program ustavujícího
zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 1/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 2/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona
o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 3/Z1/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí starostou PaedDr. Václava Petruse.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 4/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí místostarostou Jiřího Ungera.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 5/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou pětičlenné.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 6/Z1/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí předsedkyní finančního výboru Hanu
Zdrahalovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 7/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí předsedkyní kontrolního výboru
Vladimíru Beštovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 8/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí členky finančního výboru: Milenu
Palečkovou, Růženu Rašpličkovou, Helenu Huspekovou a Marii Toufarovou
Sekyrovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 9/Z1/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města volí členy a členky kontrolního výboru:
Josefa Belce, Františka Bradu, Jiřinu Chmelíkovou a Marii Baxovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 10/Z1/14 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
města ve výši 6.500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 11/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo města v souladu se zákonem o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedkyně výboru zastupitelstva a předsedy komise
ve výši 850,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení, případně ode dne jmenování do funkce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č.12/Z1/14 bylo schváleno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města
I.
pověřuje Vladimíru Beštovou, členku Zastupitelstva města Švihova, k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 písm. a)
zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
II.

současně ve smyslu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů stanovuje, že při občanských obřadech může
Vladimíra Beštová, členka Zastupitelstva města Švihov, užívat závěsný
odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1. Usnesení č. 13/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č.
1475/1 díl „a“ o výměře 14 m2 v k.ú. Lhovice za cenu 30,50 Kč za 1 m2. Jedná se
o zaplocenou část pozemku vyznačenou v oddělovacím geometrickém plánu
č. 159-36-2014 označenou jako část „a“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 14/Z1/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotací z programu města na podporu akcí spolků:
SK Cyklistiky Velovis Švihov - ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů
nekrytých příjmy na akci 20. ročníku švihovských okruhů dne 20. 6. 2014
TJ Sokol Švihov – ve výši 2.000,- Kč na zájezd na muzikál Sněhová
královna do Prahy dne 23. 11. 2014
SDH Kamýk – ve výši 2.000,- Kč na turnaj ve stolním tenisu dne 27. 12. 2014
SDH Kamýk – ve výši 2.000,- Kč na noční nohejbalový turnaj dne 9. 8. 2014
SDH Kamýk – ve výši 2.000,- Kč na bowlingový turnaj dne 5. 4. 2014
SDH Lhovice – ve výši 2.000,- Kč na bowlingový turnaj dne 15. 11. 2014
SDH Lhovice – ve výši 2.000,- Kč na divadelní představení dne 27. 9. 2014
SDH Švihov – ve výši 2.000,- Kč na požární soutěž O pohár starosty města
dne 11. 10. 2014.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 15/Z1/14 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM vyhlašuje další kolo výběrového řízení na podávání žádostí
na poskytování půjček na opravu, modernizaci a rozšíření bytového fondu s tím,
že žádosti lze podávat do 5. 12. 2014.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 16/Z1/14 bylo schváleno.

Zasedání č. 2 ze dne 25. 11. 2014

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 17/Z2/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1475/1 v k.ú. Lhovice
vyznačenou v oddělovacím geometrickém plánu č. 159-36-2014 jako díl „a“
o výměře 14 m2 za cenu 30,50 Kč za 1 m2 manželům …………………………………
Kupující ponese náklady na sepsání kupní smlouvy a na zápis do katastru nemovitostí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 17/Z2/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s přidělením zakázky „Oprava MK Kamýk“ firmě
Eurovia Silba a.s. Plzeň za částku 145.179,75 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 18/Z2/14 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM jmenuje členy školské rady PaedDr. Václava Petruse
a Vladimíru Beštovou.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2 (Petrus, Beštová). Usnesení č. 19/Z2/14
bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM schvaluje vydání Nařízení města č. 1/2014 o stanovení maximální ceny za hřbitovní služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 20/Z2/14 bylo schváleno.
(Příloha č. 3 – Nařízení města č. 1/2014)

Setkání s Ninou Pelcovou – Weilovou
Ve čtvrtek 23. října do města zavítala švihovská rodačka paní Nina Pelcová
– Weilová, které město vydalo knihu „Paměti přeživší holocoust – Nina
Weilová osvětimský vězeň 71978“. Na besedu spojenou s autogramiádou
knihy přišlo do Kulturního domu ve Švihově více jak 70 osob. Všichni s napětím i dojetím vyslechli vyprávění paní Niny Pelcové o jejích těžkých životních
osudech. Přítomní dlouhým potleskem ocenili její statečnost, se kterou se jako
nedospělá dívka vyrovnala se všemi životními ranami nejen za války, ale i po
jejím skončení.
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Jako výraz uznání paní Nina Pelcová převzala jmenování čestným občanem města Švihova.

Knihu „Paměti přeživší holocoust – Nina Weilová osvětimský vězeň 71978“ lze zakoupit
za 70,- Kč v informačním centru v budově radnice.
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Švihov v týdeníku Šumavan

V září 1876 byla otevřena železniční dráha Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, která přinesla i do našeho města některé změny. Šumavan přináší ve svých vydáních řadu
zajímavých zpráv o provozu na dráze. Jednou z těch čtenářsky nejzajímavějších je
článek o vlakovém neštěstí, které se odehrálo mezi Švihovem a Červeným Poříčím rok
po otevření železnice v září 1877.

K největším katastrofám, jež v Rakousku se staly, náleží zajisté přihodivší se dne 12.t.m.
o 9. hodině večer neštěstí na Nýrsko-Plzeň-Březenské dráze mezi stanicemi Švihov-Lužany.
Zmíněného dne signalizován byl ze Švihova vlak č. 101 v 9.hod. 13 min. a odpověď zněla
ihned správně. Vlak vyjel z nádraží švihovského vedení z Nýrska již strojvedoucím Jiřím
Douskem, řízený učněm jeho 26letým Bohumilem Chodouským. Když vlak přijížděl ku velkému mostu u Korunního Poříčí, vysmekl se z koleji přu prvním příjezdu, jež pod trať vede. Stroj
vybočil na pravou stranu koleji z trati, as 4 sáhy jel po přes dva sáhy vysokém náspu, načež dolů
po náspu na louku sjel, přičemž hluboko zaryl se v půdu. Stroj následoval tender a mladík
Chodounský, který teprve před 8 dny zkoušku obstál za strojvůdce, nešťastně přišel mezi stroj
a tender, kde rozmačkán byl v prsou. Nebohý nevedl dlouho ty vlaky.
Nyní smekly se ostatní vozy nákladní za nimi v počtu 15, a tu kupily se po obou stranách
náspu, na levé straně bylo šest vagonů v sebe tak vraženo, že se nepoznalo, kde který právě celý
se nalézá. Jsou vozy právě poškozeny tak, že většina úplně jest roztříštěna, ostatní pak k jízdě
jsou neschopny. Jaká to síla přírodní, dovede posouditi jen ten, kdo očitým byl svědkem. Koleje
železné ohýbány jsou jako nejtenčí drát, vagony, jež každý na 100 centů váží, vztyčeny jsou
jeden na druhým, kamž i největší síla lidská s namáháním by je připravilo, železo zlámáno všude
jako slabý proutek a tvrdé dřevo v třísky proměněno. Vůz poštovní zamezil další neštěstí, zůstav
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státi bezprostředně na mostě, za ním následovaly již vagony osobní a sice tři, běda by bývalo cestujícím, kdyby tak se nebylo stalo. Na vozech nákladních nalézaly se prkna z pily Nýrské, prkna
z dřevoskladu Brumlova, oves spedicí M. Kandera podaný, vápno Čachrovské – vše roztříštěno,
rozmeteno a v chaos smíšeno. Uvážíme-li, že by osobní vlak to býval, hrozilo tu zajisté větší
neštěstí, než jaké při největších katastrofách na drahách rakouských se událo.
Škoda dráze způsobena jest ohromná. Soudní komise byla dne 13 t. m. dopoledne na místo
vyslaná a soudní vyšetřování zavedeno. Kde příčina tak hrůzného vězí, jsou náhledy rozličné,
ti tvrdí, že šína byla prasklá, oni zase že práhy shnilé byly a povolily, jiní zase hledají příčinu
v příliš rychlé jízdě. Místo události strašlivé obstoupeno jest stále množstvím lidu, a to ponejvíce z Klatov příšedšího. Na odstranění roztříštěných vozů pracuje množství dělníků, spojení
jest zrušeno, musí cestující vždy vystoupiti z vlaku až k místu příjezdního a jiným na druhé
straně čekajícím možno jim nastoupiti cestu. Dnes však lze zase již jeti po trati bez přerušení.
(vp)

INFORMACE Z MÚ

Pokladna Městského úřadu ve Švihově se nachází pouze v prvním patře budovy
radnice. V přízemí byla zrušena. Pro invalidní a tělesně postižené spoluobčany je
v přízemí radnice nainstalován zvonek, jímž přivolají pracovníka úřadu, který vyřídí
jejich požadavek.

Provoz pokladny v tomto roce bude ukončen 19. 12. 2014. Po tomto datu nebudou
přijímány žádné platby v hotovosti. Pokladna bude opět otevřena od 2. 1. 2015.

Cena vody pro rok 2015
Cena vodného a stočného pro rok 2015 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 2015 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. 2015
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Poplatek za vyvážení komunálního odpadu - popelnice
Poplatek za „vyvážení popelnic“ zůstává pro rok 2015 beze změny.
Počet členů domácnosti:
první osoba 100 % = sazba 497,- Kč, tj.jednočlenná domácnost 497,- Kč za rok
druhá osoba 100 % = sazba 497,- Kč, tj.dvoučlenná domácnost 994,- 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, která dovrší 70 let v příslušném roce, žijící v jednočlenné domácnosti platí 50 % příslušné částky, tj. 249,-Kč za rok.

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. 2015

Šk o l n í r o k 2 0 1 4/ 2 0 1 5

byl zahájen v 18 třídách, z toho na 1. stupni v 10 a na 2. stupni v 8 třídách. K 30. 11.
2014 má základní škola 332 žáků (160 dívek a 172 chlapců), školní družina 120 žáků
a školní klub 40 žáků. Ve škole pracují s integrovanými žáky 3 asistentky pedagoga.
Ředitelství školy umožnilo 5 frekventantkám kurzu pro asistentky pedagoga absolvovat v základní škole i mateřské škole povinnou praxi 40 hodin. Zde velmi pomohly
naše asistentky pedagoga a vyučující v daných třídách.

Průměrný počet žáků na jednu třídu je 18,44 žáka. Nejpočetnější třídy jsou I.A a I.B
s 26 a 25 žáky, nejmenší počet žáků 15 má třída IX.A a II.B – zde zařazen žák s autismem , 16 žáků mají třídy VI.A, VIII.A, VIII.B a IX.B. Počty žáků ve třídách nepředvídatelně ovlivňuje migrace obyvatel.
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Škola zřizuje 15 zájmových kroužků (nově basket, rybářský a modelářský), kde je
zapsáno 220 žáků. Škola umožňuje pronájem prostorů pro výuku žáků ZUŠ Klatovy,
komunitní školy, pro kurzy keramiky a pro sportovní vyžití.

Pravidelnou činnost vyvíjí školní parlament, který se schází jednou měsíčně, probere úkoly školy na další měsíc a připraví kalendář akcí pro žáky. Jeho zásluhou ve škole
pokračuje sběr papíru, z jehož výtěžku ( 7 000 Kč) objednala vedoucí parlamentu paní
učitelka Baxová na základě průzkumu mezi žáky společenské stolní hry do tříd. V parlamentu byl prodiskutován školní ples i letošní třetí ročník podzimní Talentmanie. Členové parlamentu pomohli při charitativní sbírce fondu Sidus. Prodejem drobných
předmětů bylo vybráno a na účet fondu odesláno 3 500 Kč. Sběrem víček od plastových
lahví pomáháme finančnímu zajištění rehabilitační léčby malého chlapce.

Učitelé využívají ve svých hodinách digitální učební materiály vytvořené v projektu
Inovace bez legrace a EU peníze školám.
14. listopadu byla odeslána na MŠMT 5. závěrečná monitorovací zpráva projektu
EU-peníze školám. V období 1. 11. 2014 – 31. 7. 2015 proběhne projekt Kantor Ideál,
jehož se stala naše škola partnerem. Jde o projekt společnosti S COMP, v němž je zapojeno na 40 škol z celé České republiky. Naše škola svojí spoluprací na projektu získá
20 dotykových zařízení pro 20 učitelů. Ti budou zaškoleni. Na tablety v hodnotě
20 000 Kč/1ks proběhne v období ledna 2015 výběrové řízení.
Během podzimu se podařilo ve spolupráci s firmou Šumavské zahrady naplnit projekt na postupnou úpravu školní zahrady „Žívá voda – krok 2.“ Staré nevyhovující dřeviny byly vykáceny, ale obratem nahrazeny vysázenými stromy i keři. Ústředním prvkem upraveného prostoru je kámen, kolem něhož bylo postupnou modelací terénu
vytvořeno relaxační místo osázené okrasnými rostlinami. Na jaře se předpokládá doplnění prvky pro sezení. Na tuto část areálu se volně vážou pěšinky vytvořené z plochých kamenů – „šlapáků“ a bylinkový záhon u skleníku.
Hlavní úkoly školy se postupně naplňují.
datum
ročník
akce
10. 9.
5.
ŚIKANA-vzdělávací program
12. 9.
7., 8.
Dny vědy a techniky, Plzeň
16. 9.
9.
Úřad práce, Muzeum, Barokní lékárna – exkurze
Klatovy
18. 9.
4.-9., výběr
Přespolní běh, Klatovy, dvě 4. místa
22. 9.
všichni
Nácvik evakuace školy, pochodové cvičení
25. 9.
Zájemci 4.-9.r. Běh Půty Švihovského, tradiční akce, okolí hradu
25. 9.
Zahájení prací na rekonstrukci zahrady – Šumavské
zahrady
29. 9.
1., 2.st.
Rock, jaksi na okraji - hudební pořad
3.10.
výběr tříd
Výstava zahrádkářů Śvihov, kulturní dům
6.10.
výběr
Přírodní stanice Kašp. Hory, odměna za práci na škol.
pozemku
8.,9. 10.
8., 9.
Atletický čtyřboj, chlapci 2. místo, dívky 10. místo
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15. 10.

8.

24. 10.
31. 10.
4. 11.

9.
4. - 9.
9.

21.10.

4. 11.

7. 11.

7. 11.
11. 11.
12. 11.

6., 7.

8.

6., 7.

zájemci
7., 8.
9.

24. 11.
8., 9.
28. 11.
všichni
září - listopad 3., 4.

Plzeňské Podzemí, Velká synagoga, Akva-Terra,
exkurze Plzeň
Divadlo Alfa - Svingujeme, rejdíme, ZOO, Piv. muzeum, Plzeň
Nina Pelc - beseda o holocaustu
Přemyslovci – výukový program, kulturní dům
Fyzika, Biologie na Gymnáziu KT- podpora přírodovědných oborů
Sledujeme cestovní ruch - soutěž, SOU Sušice, Den
otevř. dveří
Bezpečnost internetu a sociálních sítí – preventivní
program
Školní ples, hudba Atlas, předtančení, kulturní dům
MAMUT Mat-úvahová soutěž KT, 3. místo
Akademie řemesel – nabídka SŠ a SOU v regionu,
Klatovy
Beseda s diabetoložkou MUDr. H. Hlaváčkovou
3. ročník Talentmanie
Plavecký výcvik, klatovský bazén

Novinkou v přehledu akcí byl pro nás 1. školní ples. Již v jarních měsících vznikla
ve školním parlamentu myšlenka na uspořádání plesu. Představena byla na dubnovém
jednání výboru Unie rodičů. Zástupci rodičů ji velmi dobře přijali a podpořili.
Dojednána byla hudba, termín plesu a zároveň i podzimní termíny přípravných schůzek výboru Unie rodičů. Zde již bylo třeba zvážit program plesu, stanovit podmínky
pro zajištění bezproblémového průběhu plesu a vše potřebné organizačně zajistit. Ve
čtvrtek před plesem nastoupila parta rodičů a pomohla se stavěním a výzdobou sálu,
kterou vyladila paní Petelíková prostřením stolů.
Nastal den „D“ – pátek 7. listopad 2014, 18.00 hodin.
Plný sál i balkóny, bezvadná hudba Atlas (p. Květoňová, Přeštice), příjemná a přátelská atmosféra, skvělá taneční vystoupení – taneční skupina DDM Klatovy (vedoucí
pan Vind), taneční skupina Smile ZŠ Švihov (vedoucí paní Jílková), baletní ukázka
v podání Lenky Otýsové (žákyně VI.A třídy ZŠ Švihov), slavnostní oblečení a to vše
bylo podpořeno výtečnou náladou a chutí si ples užít. Bavily se zde v naprosté pohodě tři generace: děti, rodiče i prarodiče.
Děkujeme
všem účinkujícím, kteří se podíleli na zajištění programu plesu, rodičům i zaměstnancům školy, kteří pomohli s přípravou i úklidem sálu, vystřídali se během plesu ve
službách, zorganizovali předprodej.
Paní Petelíkové za příjemnou obsluhu, všem zúčastněným za vstřícnost, se kterou
k nové společenské události přistoupili.
Následující období je pro nás hodnotící, neboť se blížíme k pololetí. Talentované žáky
připravujeme do vědomostních soutěží.
/ju/
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POZVÁNKA

na vánoční setkání v kostele sv. Václava ve Švihově,
které se uskuteční

v pátek 19. 12. 2014 od 18 hodin.

Program:
pásmo koled a vánoční hudby
v provedení pěveckého sboru,
hudebníků ZUŠ
a hudebního kroužku.
Těšíme se na setkání
ředitelství ZŠ a MŠ Švihov
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MĚSTO
ŠVIHOV
POŘÁDÁ

8. MĚSTSKÝ PLES
17. ledna 2015
20.00 hodin

K TANCI A POSLECHU HRAJE
DANCE BAND Plzeň
Vstupné 100,-Kč

Rezervace a prodej vstupenek v pokladne MÚ Švihov
u paní Podroužkové tel. 376 393 244
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Termíny plesů ve Švihově v roce 2015

17. 1. 2015
7. 2. 2015
21. 2. 2015
28. 2. 2015
7. 3. 2015

Městský ples
Ples FC
Ples hasičů
Dětský karneval
Ples zahrádkářů

20.00
20.00
20.00
14.00
20.00
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