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. 10 ze dne 2. 6. 2015

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 77/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM rozhodlo zrušit výběrové řízení na dodavatele zakázky „Nakládání
s bioodpadem ve městě Švihov“ a rozhodlo vypsat nové výběrové řízení s tím, že bude
zvlášť hodnocena nabídka na kompostéry a zvlášť nabídka na techniku.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 78/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí, aby Městu Klatovy byla poskytnuta dotace ve výši
4.673,- Kč na spolufinancování terénního programu občanského sdružení Ulice
pro osoby závislé na nelegálních návykových látkách na území města Klatovy
pro občany regionu Klatovska.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 79/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s tím, aby se pokračovalo na přípravě projektu na
napojení vodovodu ve Švihově na vodu z vodního díla Nýrsko.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 80/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s tím, aby byl zakoupen příkopový mulčovač od
firmy Agrowest Klatovy za částku 385.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 81/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy č. Z_S24_128120046001 s ČEZ
Distribuce a.s. o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie v místě plánované stavby sportovní haly.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 82/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace z programu podpory akcí
spolků TJ Sokol Švihov:
- 2.000,- Kč na dětský maškarní bál konaný dne 28. 2. 2015
- 2.000,- Kč na taneční zábavu „Sifon“ konanou dne 21. 3. 2015
- 2.000,- Kč na oslavu MDD ve Švihově konanou dne 31. 5. 2015
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 83/Z10/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s nákupem nového parkovacího automatu od firmy
CROSS Zlín, a.s. za částku 87 tis. Kč bez DPH + náklady na dopravu a montáž.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 84/Z10/15 bylo schváleno.
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Zasedání č. 11 ze dne 30. 6. 2015

Návrh usnesení: ZM schvaluje předložený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 85/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
do rozpočtu obce ve výši 500.000,00 Kč. Dotační titul „Příspěvek na nákup nové
CAS z rozpočtu kraje“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 86/Z11/15 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zadáním zakázky na dodávku 300 ks kompostérů firmě SDO Technika s.r.o. za částku 825.000,- Kč bez DPH a zakázky na dodávku traktorového nosiče kontejnerů, kontejnerů a štěpkovače firmě AGROWEST
a.s. za částku 721.200,- Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 87/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků města Švihov v k.ú. Kaliště u Červeného Poříčí, k.ú. Třebýcinka a k.ú. Kokšín v celkové
hodnotě 535.452,07 Kč za pozemky Agromachine Švihov s.r.o. a pozemky a stavbu stodoly ZEMPO s.r.o. v k.ú. Švihov v celkové hodnotě 535.607,89 Kč.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 88/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM schvaluje aktualizaci prioritních akcí rozvojové strategie
města na období 2015 – 2020.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 89/Z11/15 bylo schváleno.
(Příloha č. 3 – Aktualizovaná rozvojová strategie města)

Návrh usnesení: ZM souhlasí s uzavřením Budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Kamýk, KT, 56/2,
p. Hájková – NN č. IP-12-0003856/2.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 90/Z11/15 bylo schváleno.
Návrh usnesení: ZM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku
p.č. 1475/1 v k.ú. Lhovice o výměře 75 m2 – sklepy na návsi.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 91/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s nákupem 28 ks samonivelizačních kanalizačních
poklopů do Nádražní ulice od firmy HEVOLT GROUP s.r.o. Stod.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 92/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace z programu podpory akcí
spolků a podpory mládežnických složek spolků:
ZO ČZS Švihov – dotace ve výši 2.000,- Kč na uskutečněný zájezd do Kutné Hory
FV Švihov – dotace na mládež ve výši 400,- Kč na jednoho člena do 18 let, celkem 57 členů, celková dotace 22.800,- Kč
SK Velovis Švihov – dotace ve výši 2.000,- Kč na uskutečnění závodů horských
kol mládeže Okolo hradu
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 93/Z11/15 bylo schváleno.
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Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 8.000,- Kč FC Švihov
určenou na údržbu fotbalového hřiště.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 94/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s prominutím nájmu z pronájmu sálu kulturního
domu Švihov TJ Sokol Švihov na uspořádání pouťové taneční zábavy dne 5. 9.
2015.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 95/Z11/15 bylo schváleno.

Návrh usnesení: ZM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.000,- Kč Historické
společnosti Klatovy o.s. na vydání 8. čísla Sborníku prací z historie a dějin
umění.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení č. 96/Z11/15 bylo schváleno.

Švihov v týdeníku Šumavan

(vp)

Ve Švihově se konaly vyhlášené výroční trhy, na které se sjížděli kupující i prodávající ze širokého okolí. Na ploše „horního“ a „dolního náměstí“ náměstí bylo postaveno
až 400 prodejních „dřevěných bud“, ve kterých byly k dostání nejrůznější druhy zboží.
Městská rada vybírala ve veřejné dražbě výběrčího nájmu z prodejních stánků na
následující tři roky. Na roky 1902 – 1904 vydražila výběr nájmu paní Marie Sieglová, a to
za částku 159 korun a 20 haléřů ročně. Městská rada jí přitom stanovila částky, které
směla vybírat od jednotlivých obchodníků a řemeslníků. Nejvíce platili obchodníci se
střižním zbožím (50 hal) a perníkáři (40 hal). Velká většina prodejců platila 20 hal (mydlář, ovocnář, kožešník, obuvník, jirchář…) a nejméně 10 hal platili knihaři a kalendářníci.
Na tržišti proti dnešní moštárně pak probíhal neméně věhlasný dobytčí trh. Šumavan z prosince roku 1892 přinesl o konání švihovského trhu tuto zprávu:
Daleko široko pověstné výroční trhy v městě Švihově odbývané těší se rok od roku vždy hojnější návštěvě. Také poslední nedělní trh těšil se neobyčejné četné návštěvě kupujících i prodávajících. Tak kupř. napočteno přes 1200 kusů dobytka hovězího a na 300 koní. Z dobytka hovězího
zastoupen byl nejčetněji dobytek žirný a chovný.
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Koňský trh obeslán byl po nejvíce pěknými hříbaty do dvou roků stáří, která se šmahem a to
za ceny značně vysoké prodala. Většina kupujících hříbat byla ze Sas a Bavor, kteří neopomenou
nikdy výroční trhy ve Švihově navštíviti. Švihovská krajina totiž vyznamenává se ušlechtilým
chovem koní a to právě láká zahraniční obchodníky, že potřeby své hlavně na zdejších trzích
uhražují.
Žirného hovězího dobytka prodáno as 250 kusů a odveden většinou do Plzně a do Prahy.
Chovný dobytek, jehož se prodalo přes 500 kusů, odkoupen z části okolními rolníky a menšími
obchodníky, z části pak odvezen po dráze do vzdálenějších krajin, čemuž nasvědčuje to, že bylo
ve zdejším nádraží naloženo 20 vagónů dobytka, počtem 166 kusů, dle záznamů p. okr. zvěrolékaře. Ceny byly nad očekávání vysoké.
Dle předeslaného jest patrno, že tak bohatě obeslané trhy výroční nenacházejí se v žádném
městě naší krajiny, při čemž uvážiti dlužno, že tento trh jest trhem zimním. Nadějeme se proto,
že výroční trhy ve Švihově budou stále více zkvétati, z čehož nabude prospěchu nejen město,
nýbrž celá krajina.
Při tak velkému počtu lidí a zvířat, kteří na trhy do Švihova přicházeli, se nezřídka
udála i nějaká mimořádná situace. V únoru 1910 otiskl Šumavan zprávu o pádu koně
z mostu. Místo na trhu skončilo nebohé zvíře ve studené a rozvodněné Úhlavě:
Vzrušující případ udál se v pondělí 7. t. m. o výročním trhu ve Švihově. Jistý hospodář z okolí
Švihova vedl na trh bujnou hřebici po erární silnici od Klatov. Řeku Úhlavu přepíná tu
10 – 16 m vysoký most kamenný. Právě na tomto místě potkal se hospodář s povozem plachtou
přikrytým. Kůň polekal se tak, že se vzepjal a přepadl přes nízké kamenné zábradlí mostu přímo
do rozvodněné Úhlavy. Štěstí, že řemení se zpřetrhalo, jinak byl by s koněm do řeky sletěl i hospodář. Každý domníval se, že je kůň ztracen. Týž ale stál ulekán ve vodě, zabořen do bahna tak,
že mu jen hlava z vody vyčnívala. Trvalo to delší dobu a několik pokusů selhalo, než kůň z ledové
lázně byl vyveden. Třásl se na celém těle, ale na pohled nebyl zraněn. Že mu as zdrávo nebude,
dá se očekávati. Poškozený rolník bude prý se domáhati na eráru náhrady, že tak málo o bezpečnost mostu je postaráno.
Velké trhy se do Švihova nejspíš již nikdy nevrátí. Přesto přijměte pozvání na trh
rukodělných výrobků, který se bude konat o pouti v sobotu 5. 9. 2015 na nádvoří
hradu. O pouti budou jako vždy na náměstí i stánky s tradičním pouťovým zbožím
a další pouťové atrakce.
(vp)

Elektronický archiv města

Na webové stránky města www.svihov.cz byl umístěn Elektronický archiv města
(odkaz vlevo na úvodní stránce). Zde najdete matriky, kroniky města, školy, fary,
dále knihy o historii našeho města a stejně tak výstřižky z časopisů Šumavan
a Klatovské listy od roku 1868. Z okresního archivu v Klatovech jsou zde také knihy
zápisů týkajících se města i Sboru dobrovolných hasičů. V současné době se zpracovávají další dokumenty z Okresního archivu v Klatovech, které budou na webových
stránkách zveřejňovány postupně.
Elektronický archiv města navazuje na výstavu Švihov v proměnách staletí, která
je volně přístupná do konce září tohoto roku ve výstavním sále u pokladen vodního
hradu Švihov.
(vp)
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Změna termínu vývozu popelnic

Počátkem září 2015 dojde ke změně termínů vývozu popelnic. Dosud byl vývozový
den úterý:
– lichý týden – Švihov
– sudý týden – Švihov – za řekou (ulice Nádražní, Za Vodou, K Lesovně, K Cihelně)
a všechny obce.
Nově se budou popelnice vyvážet v pondělí.

Lichý týden se bude v úterý naposledy vyvážet dne 25. 8. 2015
a v pondělí prvně dne 7. 9. 2015.
Sudý týden se bude v úterý naposledy vyvážet dne 1. 9. 2015
a v pondělí prvně dne 14. 9. 2015.

Kompostéry pro občany

V měsíci únoru letošního roku byly doručeny do všech nemovitostí anketní lístky
s informací o plánovaném zapojení města do projektu nového Operačního programu
Životního prostředí – „Zkvalitnění nakládání s odpady“. V rámci tohoto projektu
město zjišťovalo zájem o bezplatné zapůjčení kompostérů na dobu nejméně 5 let.
Zájem o kompostéry projevilo téměř 300 vlastníků nemovitostí. Se žádostí o dotaci
město uspělo. První výběrové řízení na dodavatele muselo být zrušeno, ve druhém
výběrovém řízení zakázku na dodání kompostérů vyhrála firma SDO Technika s.r.o.
Šenov u Nového Jičína. Podle uzavřené kupní smlouvy firma kompostéry dodá městu
nejpozději do 15. 10. 2015. Jedná se o kompostéry ze silnostěnného plastu s prodlouženou životností o objemu 900 litrů. Se všemi vlastníky nemovitostí, kteří projevili
v anketě zájem o kompostéry, bude uzavřena nájemní smlouva na dobu nejméně 5 let,
po kterou město bezplatně kompostéry zapůjčí. I po této době zůstanou kompostéry
bezplatně k dispozici vlastníkům nemovitostí. K předání kompostérů a uzavření
smlouvy dojde nejpozději v průběhu měsíce října 2015.
/zu/

UPOZORNĚNÍ MÚ

Upozorňujeme občany na nutnost zaplatit poplatek za svoz domovního odpadu.
Tento poplatek byl splatný do 30. 6. 2015. V měsíci září budou rozesílány upomínky.
/ep/
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Knihovna Švihov

Prázdniny jsou v plném proudu a k dovolené patří dobrá kniha. Knihovna ve Švihově nabízí svým čtenářům celou škálu literárních žánrů. Na své si přijdou dospělí
i děti. Půjčujeme naučnou literaturu, literaturu faktu, životopisné knihy, beletrii, dětské
knihy, poezii a také časopisy. Některé nové tituly nakupujeme sami, některé knihy
nám poskytuje Městská knihovna Klatovy formou výměnných souborů. V provozní
době knihovny také můžete využít zdarma připojení k internetu, které poskytujeme
½ hodiny zdarma.
Najdete nás v prvním patře švihovské radnice. Vždy se těšíme na nové čtenáře.
Přijďte se třeba jen nezávazně podívat do naší knihovny a rozhodněte se, zda se stanete stálým čtenářem. Roční poplatek v knihovně činí pro pracující 100,- Kč, pro děti, studenty, důchodce a ženy na MD 50,- Kč.
Otevírací doba knihovny Švihov:
Pondělí:
12.00 – 16.30
Úterý:
7.30 – 11.30
Středa:
12.00 – 16.30
Čtvrtek:
12.00 – 15.30

Těšíme se na Vaši návštěvu
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/ep/

Pozvánka na pouť do Švihova

Tak jako každý rok i letos bude první víkend v září ve Švihově pouť. V sobotu 5. září
a v neděli 6. září bude pro dopravu uzavřeno náměstí E. Beneše, autobusy budou mít
náhradní zastávku v Nádražní ulici u křižovatky s ulicí Za Vodou.
Vedle tradičních pouťových atrakcí a prodejních stánků je také připraven na sobotu program na nádvoří hradu Švihova. Ve 14.00 hodin vystoupí Skalanka a Ungellerka
a svoje výrobky budou prezentovat členky spolku rukodělných prací RUPERT.
V sobotu večer organizuje Sokol Švihov taneční zábavu, která se uskuteční v sále KD
Švihov.

JAKÝ JE CHOVATELŮV
ROK 2015?

Švihovští chovatelé ani v roce 2015 nezahálejí. Každý chovatel slepic, králíků i holubů se snažil na chovnou sezónu připravit co nejlépe. V jarních měsících proběhlo očkování chovných zvířat proti zákeřným nemocem. Kdo neočkuje, neodchová. To je dnes
pravidlo, bez kterého se žádný chovatel neobejde. Bez očkování nelze vystavovat
a poměřit se s konkurencí. Švihovští chovatelé se již v letošním roce v červenci zúčastnili výstavy v Klatovech při jejich pouti. Chovatelé Voráček a Šťastný obdrželi za své
holuby čestné ceny.
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Vrcholem letošního roku bude po dvou letech opět uspořádání 2. Mezinárodního
závodu v létání akrobatických plemen holubů na klícku v České republice. Vzhledem
geografickému položení našeho města Švihova, se toto místo stalo jedním z nejvíce
navštívených a kladně hodnocených míst v Evropě. Naši chovatelé budou v termínu od
28. – 30. srpna 2015 vždy od 08.00 do 19.00 hod. na louce u vodárny směrem na Dolany
pořádat již druhý atraktivní závod. Na místě bude samozřejmostí občerstvení a hlavně
nevšední chovatelské kousky. Přijedou opět chovatelé ze Srbska, Chorvatska, Německa,
Švýcarska, Francie, Slovenska a samozřejmě z Česka.
Myslím si, že kdo si udělá pár hodin času, nebude litovat. Se všemi přáteli chovatelství se těším na příjemně prožitý srpnový víkend.
Josef Voráček
předseda ZO Švihov
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Naděje pro Janu Bendovou /Zíkovou/

Jana Zíková žila se svými rodiči a sourozenci ve Švihově až do roku 2002, kdy se
přestěhovali do Chlistova. V současné době je vdaná, má dvě malé děti, ale také velice
těžké zdravotní komplikace. Bližší informace i způsob, jak ji můžeme podpořit v jejím
boji, jsou v přiložených odkazech: ...
Jmenuji se Jana Bendová, je mi 36 let a pocházím z Klatov. Mám rodinu – manžela
a dvě malé děti. Ondráškovi je 8 let a Nikolce 5 let. Ještě před rokem jsme žili normálním a šťastným životem, všichni jsme byli zdraví. Na podzim 2014 mi však zjistili
nezhoubný nádor sluchového nervu a musela jsem podstoupit operaci, jejímž výsledkem měla být pouze ztráta sluchu na operované straně. Nikdo si nedovedl představit,
jak moc nám to změní život.
Operace se bohužel nezdařila. Došlo ke krvácení do mozkového kmene, což bývá
často fatální. Lékaři mi dávali mizivé šance na přežití. Dva měsíce jsem strávila na JIP
na neurochirurgickém oddělení neschopná téměř žádného pohybu a komunikace.
Vzhledem k rozsáhlému poškození mozku jsem nebyla schopná sama dýchat, polykat
a byla jsem odkázaná na dlouhodobou podporu plicní ventilace a vyživovací sondy.
Můj stav také zkomplikoval těžký oboustranný zápal plic a celkové selhávání organismu, kdy už si ani lékaři nevěděli rady. Ale děti byly mou velkou motivací, abych ten
boj nevzdala. Tři měsíce jsem je neviděla ani ony mne. Představa, že by přišly o maminku, mě popoháněla kupředu a dodávala nové síly bojovat. Díky podpoře celé rodiny,
která byla a je neskutečnou oporou jak pro mne tak pro děti v těchto těžkých chvílích,
jsem se po sedmi měsících strávených po nemocnicích a rehabilitačních klinikách konečně dostala poprvé domů.
I když jsem za tu dobu udělala velké pokroky, jsem bohužel stále odkázaná na celodenní péči a invalidní vozík. V důsledku odstranění části mozečku při původní operaci jsem totiž přišla o rovnováhu a koordinované pohyby. Kvůli poškození mozkového
kmene mám stále problémy s polykáním, mluvením, mám poškozené okohybné nervy,
ochrnutou tvář a mnoho dalších komplikací.
Ke zlepšení a soběstačnosti mi může pomoci pouze intenzivní trénink a pravidelně
se opakující soustavné rehabilitace ve specializovaných centrech. Zatím nejvíce mi přinesl pobyt v ADELI center v Piešťanech na Slovensku, který bohužel není hrazen zdravotní pojišťovnou. První měsíční pobyt se nám podařilo uhradit z rodinných financí. Je
to ale tak finančně nákladné, že další pobyty nejsme schopni sami zafinancovat. Pro
představu měsíční pobyt s doprovodem přišel na 270 000 Kč. Také domů jsme museli
pořídit rehabilitační pomůcky za několik desítek tisíc korun.
Proto bych touto cestou chtěla poprosit všechny lidi s ochotou pomoci o finanční
příspěvek na další rehabilitační pobyty, protože to je, zdá se, jediná naděje, jak se stát
znovu plnohodnotnou maminkou a manželkou a vrátit se tak k normálnímu životu. Za
každou sebemenší pomoc budu velmi vděčná a všem předem moc děkuji.
S pozdravem Jana Bendová s rodinou
Osobní transparentní účet pro nákup rehabilitačních pomůcek:
2800823004/2010
Transparentní účet APPA (Asociace pomoci postižených Adeli) pro další pobyt v Adeli:
2000559145/2010 – do poznámky uveďte JANA BENDOVÁ
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NOVĚ OTEVŘENO!!
Točená zmrzlina
ze mlejna
PROVOZNÍDOBA:
Pondělí:
13.00 – 18.00 hod.
Úterý:
10.00 – 18.00 hod.
Středa:
10.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek:
10.00 – 18.00 hod.
Pátek:
10.00 – 18.00 hod.
Sobota:
10.00 – 18.00 hod.
Neděle:
10.00 – 18.00 hod.

Nám. E. Beneše 149
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Nenechte si ujít
točenou zmrzlinu
ze mlejna!

