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Počet obyvatel – zůstáváme na svém
Ani v  letošním roce neopominu porovnání počtu 
obyvatel v našem městě i v místních částech opro-
ti roku předešlému i oproti roku 2013, tedy k roku, 
od něhož statistiku obyvatel více sleduji.

Loňský rok je zvláštní tím, že v součtu zůstáváme 
na naprosto stejném počtu obyvatel jako v roce 
2017, tedy 5 129.

V  následující tabulce je uveden počet obyvatel 
ve městě i v místních částech v roce 2019 (samo-
statně uvádím i Rejta a Svatou Trojici - přestože jsou 
vedeny jako ulice Trhových Svinů), dále srovnání 
roku 2019 oproti roku 2018 a srovnání roku 2019 
oproti roku 2013, obě změny jsou v  následujícím 
sloupci přepočítány na procenta.

část obce

počet obyvatel změna

v r. 2018 v r. 2019 2018 - 
2019

2018 - 
2019 %

2013- 
2019

2013-
2019 % 

Trhové Sviny 3 762 3 743 -19 -0,5 7 0,2

Rejta 380 390 10 2,6 43 12,4

Otěvěk 240 244 4 1,7 31 14,6

Todně 112 114 2 1,8 15 15,2

Svatá Trojice 103 101 -2 -1,9 21 26,3

Něchov 93 98 5 5,4 3 3,2

Rankov 95 95 0 0,0 14 17,3

Bukvice 64 65 1 1,6 15 30,0

Jedovary 50 53 3 6,0 12 29,3

Čeřejov 49 50 1 2,0 9 22,0

Hrádek 41 41 0 0,0 -2 -4,7

Nežetice 34 35 1 2,9 7 25,0

Pěčín 36 35 -1 -2,8 9 34,6

Březí 36 33 -3 -8,3 2 6,5

Třebíčko 30 28 -2 -6,7 2 7,7

Veselka 4 4 0 0,0 -1 -20,0

celkem 5 129 5 129 0 0,0 187 3,8

Úbytek počtu obyvatel se týkal především sa-
motného města, ubylo zde 19 obyvatel. V městě 
samotném jsou opticky největší rozdíly, a  to jak 
v  přírůstku, tak v  úbytku  obyvatel. Zatímco např. 
v roce 2015 přibylo 36 obyvatel, v roce 2017 jich ten 
samý počet ubyl. Stejně tak nelze mluvit o nějakém 
souvislém trendu ani o pravidelném střídání úbytků 
a přírůstků. V součtu od roku 2013 zůstáváme v ma-
lém přírůstku.

Ve většině  místních částí naopak obyva-
tel přibývá, a  tento trend můžeme označit jako 
dlouhodobější.

Nejvíce obyvatel přibylo na  Rejtech, a  to 10, 
dále pak v Něchově - 5 obyvatel. Pokud budeme 
místní části porovnávat v  procentech, největší 
skok se povedl v Jedovarech - o 3 obyvatele, tedy 
o 6%, a ve zmíněném Něchově - o 5,4%.

V počtu obyvatel Něchov předběhl Rankov, na-
opak Březí kleslo za Nežetice a Pěčín, které „srov-
naly skóre na 35:35“. Opět větší výpovědní hodnotu 
má srovnání od roku 2013, kdy téměř všechny míst-
ní částí výrazně rostly. Nejvíce obyvatel v  pro-
centech přibylo v  Pěčíně, a  to více než o  jednu 
třetinu, o téměř 35 %. Velmi významný přírůstek 
obyvatel je také v  Bukvici o  30%, podobně jako 
v Jedovarech o 29%.

Celkově v  Trhových Svinech od  roku 2013 při-
bylo 187 obyvatel, tedy 3,8%.

Rok Narození Zemřelí Přistě-
hovalí

Vystě-
hovalí

Přírůstek 
přirozený

Přírůstek 
migrační

2013 44 51 104 108 -7 -4

2014 42 45 102 82 -3 20

2015 56 35 155 110 21 45

2016 55 45 129 103 10 26

2017 59 44 103 120 15 -17

2018 55 43 113 104 12 9

2019 37 51 122 89 -14 33

2018 /
2019 -18 8 9 -15 -26 24

(pozn. údaje v této tabulce jsou z jiného data než ta 
z předchozí tabulky, nelze je proto porovnávat)

Další tabulka sleduje to, čím byl ovlivněn vývoj 
počtu obyvatel v  minulých letech. Tzv. přírůstek 
přirozený je rozdíl mezi narozenými a  zemřelými 
a přírůstek migrační je rozdíl mezi těmi, kdo se při-
stěhovali a odstěhovali.

V loňském roce se narodilo nejméně dětí 
od roku 2013, jen 37 dětí. Je to o 18 dětí méně než 
v roce předešlém a o 15 dětí méně oproti průměru 
počítanému od roku 2013. Zároveň zemřelo nejví-
ce obyvatel ve sledovaném období - 51 obyvatel, 
stejně jako v roce 2013, přičemž průměr za toto ob-
dobí je 43. Tzv. přirozený přírůstek byl v letošním 
roce výrazně negativní, rozdíl mezi narozenými 
a zemřelými je -14, což je skutečně nejvyšší negativ-
ní rozdíl v tomto období.

Chlapců se v  minulém roce narodilo 18, dívek 
19. Zatímco dívky se rodily v téměř každém měsíci, 
chlapci se buď nerodili vůbec, např. v lednu, červen-
ci a v srpnu ani jeden, nebo naopak v únoru hned 
čtyři. Únor byl vůbec „nejúrodnějším“ měsícem, kdy 
se narodily také další 3 dívky.

Dokončení na str. 3
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Z diáře  
starostky

Měsíc únor byl plný příprav na letošní rok, byl to měsíc dobrých i špat-
ných zpráv.

Dobrá zpráva - Buškův hamr

Na konci roku jsme úspěšně dokončili instalaci nové expozice v bu-
dově stodoly na Buškově hamru. Do zahájení letní sezóny ji chceme 
ještě doplnit o interaktivní prvky pro děti. Slavnostní zahájení této 
expozice bude 1. května odpoledne. Už nyní pro vás připravujeme 
bohatý program, publikaci k výstavě (pro tento den zdarma) a kon-
cert skupiny Billy Goats, ve které se příznačně spojil vztah k památ-
kám i ke kovářskému řemeslu.

...a co jsme připravili?
Již několikrát jsme 
připomínali, že se 
v  letošním roce trho-
vosvinenská madona 
dočká svého pětistého 
výročí. Připomeneme si 
jej přednáškami o  tr-
hovosvinenském kos-
tele a koncertem Ireny 
Budweiserové. Také le-
tošní program koncertu 
Jaroslava Svěceného 
bude v mariánském 
duchu. Tentokrát 
housle doprovodí 
i klavír a zpěv.

V loňském roce nás velice po-
těšilo, jak pozitivně bylo přijato 
rozšíření programu festiva-
lu Karla Valdaufa. Na  letoš-
ní páteční večer jsme od  vás 
měli spoustu typů, jistě se je 
pokusíme zajistit na  další roky. 
V  letošní roce se můžete těšit 
na  koncert skupin HE band 
a  Sto zvířat. Sobotní dopo-
ledne bude opět věnováno 
dětem a  hlavním hostem bude 
Michal Nesvadba. V rámci de-
chovkového programu vystoupí 
jako vždy kapely, bez kterých si 
festival už nejde ani představit, 
ale i kapely nové. Sobotní večer 
a  noc bude patřit cimbálovce 
s  Jožkou Šmukařem, a  v  hlav-
ním nedělním programu zazpí-
vají  i  Roman Vojtek a  Daniela 
Šinkorová.

Únor - měsíc 
masopustu

Tak jako tradičně jsem 
i  letos byla velmi potěše-
na pozváním na  školkový 
masopust do  Slavče. Paní 

ředitelka Jitka Vráblíková, 
učitelky Mateřské ško-
ly ve  Slavči a  především 

Billy Goats

Irena Budweiserová
Foto: Zdroj: jazzdock.cz

Povolení Rejtským

Masopust ve Slavči

Masopust na Rejtech
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velmi šikovné děti si opět připravily tradiční i  nový program. 
Umožnily tak i dětem  trhovosvinenské mateřské školy poznat tra-
diční masopustní zábavu. Děkuji všem a velmi si vážím toho, že se i tak-
to udržují naše tradice.

Letos poprvé jsem byla oslovena pořadateli masopustu 
na Rejtech, abych jejich koledu coby starostka povolila. Učinila jsem 
tak velmi ráda. Pestrost masek, veselá nálada i  slunečné počasí už 
do rána slibovaly vydařený masopust.

Zpráva z Jihočeského kraje  
– ulice Trocnovská

Když jsem v minulém čísle komentovala rozpočet našeho města, ještě 
nebylo známo, zda se v  letošním roce Jihočeský kraj skutečně roz-
hodne rekonstruovat silnici na Žižkově náměstí a první polovinu 
ulice Trocnovská. Nyní již máme novou informaci o tom, že se tato 
akce odsouvá na příští rok. Zároveň nám bylo přislíbeno, že rekon-
strukce druhé části ulice Trocnovská by měla těsně následovat, 
tzn. že během let 2021 a 2022 by měla být opravená celá ulice. Je 
tedy na  nás zajistit dostatek financí, abychom současně zrekon-
struovali chodníky, vodovody a kanalizace pod touto komunikací.

Špatná zpráva – naše lesy
I v našich lesích přineslo únorové větrné počasí škody, přibližně bylo 
zničeno 2 000 m3 dřeva. Nejsou to největší škody, které nám kdy vítr 
způsobil, ale čeká nás mnoho práce s likvidací těchto škod. Rychlá 
likvidace je důležitá i  kvůli stále více hrozící kůrovcové kalamitě. 
Bohužel je velmi pravděpodobné, že toto není poslední špatná zpráva 
z našich lesů. Předpokládá se, že po letošní mírné zimě velmi skoupé 
na sníh i déšť budou škody způsobené kůrovcem ještě větší než v pře-
dešlých letech.

Skvělá zpráva – dotace 
na zahradu v mateřské škole
V minulém čísle vás paní ředitelka mateřské školy informovala o naší 
snaze získat dotaci na  zatraktivnění a  lepší možnost využití za-
hrady v  MŠ Čtyřlístek. Nejenže jsme byli s  touto žádostí o  dotaci 
úspěšní, ale k rozhodnutí o jejím přidělení došlo velice rychle, což 
jsme zatím nikdy nezažili. Přiznána nám byla dotace ve  výši téměř 
500 tis. Kč. Zároveň jsme byli úspěšní i se žádostí o výsadbu stromů 
v rámci sadových úprav této školní zahrady a bylo nám přiznáno dal-
ších 136 500 Kč.

Nyní nás čeká výběrové řízení na dodavatele stavby a následná 
realizace.

Myslím si, že úspěšní jsme byli i díky tomu, že se do projektu zapojilo 
tolik lidí a každý přispěl svým dílem. Základem byl jistě výběr dobré-
ho zahradního architekta. Vše by ale bylo marné bez zapojení paní 
ředitelky, paní učitelek v mateřské škole a také mnoha rodičů, kteří 
se účastnili schůzek při přípravě projektu a kteří se i zavázali k pomoci 
při realizaci úprav zahrady. V posledním kroku rozhodla i trpělivost při 
podávání žádosti, protože server na ministerstvu životního prostředí si 
neuměl poradit s množstvím podávaných žádostí.

Za to, že jsme byli úspěšní v  přiznání dotace, patří dík všem, 
kteří se podíleli na přípravě projektu! Doufám, že se sejdeme i při 
jeho realizaci a úspěšném dokončení!

Mgr. V. Korčaková

Počet obyvatel... dokončení ze str.1

V přírůstku migračním jsme naopak zaznamenali nárůst. 
Přistěhovalo se o 33 obyvatel více, než kolik se jich odstěhovalo. 
Ve srovnání s rokem předešlým se přistěhovalo o 9 obyvatel více 
a naopak odstěhovalo se jich o 15 méně než v roce předešlém.

Jak ukazuje poslední řádek - úbytek přirozený byl vyrovnán pří-
růstkem migračním.

Ve věkovém rozvrstvení obyvatelstva se oproti minulému roku 
příliš nezměnilo, jen se změnilo rozložení mezi muži a  ženami. 
Zatímco v loňském roce bylo žen o jednu méně než mužů, v letošním 
roce je žen o 17 více než mužů.

I letos pár údajů ze statistiky ne tak závažné. Ve statistice jmen 
a příjmení se nic nezměnilo - statistiku stále vedou Janové v počtu 
233 (pro srovnání - jako by se skoro všichni v Otěvěku jmenovali Jan), 
s  poměrně velkým odstupem jsou to pak Marie v  počtu 183 (skoro 
polovina Rejt by se mohla jmenovat Marie). Jména v první patnáctce 
zůstávají stejná, pouze Tomášové z ní vyřadili Zdeňky.

Oproti loňsku pánové Dvořákové (43) předběhli dámy Dvořákové 
(42), obsadili tak první dvě místa ve  statistice příjmení. Dalšími nej-
častějšími příjmeními zůstávají Nováková, Janda, Jandová, Buřič 
a Jindra.

Doufám, že ani letos pro vás statistika nebyla až taková nuda, má 
totiž i cenné údaje. 

Mgr. Věra Korčaková,  
Jaroslava Slámová

Spolužáci vás srdečně zvou na
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Zápis  z 2. jednání rady města
které se konalo v pondělí  27.1. 2020 od 15.00 hod.

Omluven:  Mgr. M. Majer
Hosté:   Bc. Z. Kojanová, Ing. I. Božáková, Ing. V. Král

Rada města Trhové Sviny

• schvaluje rozpočet neuznatelných nákladů z  pohledu poskyto-
vatele dotace ve výši 487.722 Kč bez DPH (590.144 Kč včetně DPH) 
na realizaci přírodní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny, který bude 
součástí žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostře-
dí - výzva č. 7/2019. (pro 6)

• schvaluje cenovou nabídku na obnovu pomníku padlým v I. a ve II. 
světové válce na Žižkově náměstí v Trhových Svinech, v celkové výši 
150.880 Kč bez DPH (182.565 Kč včetně 21 % DPH), kterou předložil 
Sochařský a  restaurátorský ateliér, Rejta 1181, Trhové Sviny. Rada 
města Trhové Sviny pověřuje starostku podpisem smlouvy  o  dílo 
na obnovu pomníku padlým v I. a ve II. světové válce na Žižkově ná-
městí v Trhových Svinech. (pro 6)

• rozhodla podat žádost o dotaci na rekonstrukci kaple na Rejtech 
do  programu Podpora kulturních památek prostřednictvím obcí 
s  rozšířenou působností, předpokládané náklady dle projektové 
dokumentace jsou 1.340.000 Kč včetně DPH (maximální možná 
dotace 696.000 Kč) a  souhlasí s  úhradou vlastního podílu (ve  výši 
644.000 Kč) v roce 2020. (pro 6)

• schvaluje na základě poptávkového řízení objednávku na čerpání 
pohonných hmot od  firmy UNIPETROL RPA s.r.o. (odštěpný závod 
Benzina), se sídlem Litvínovice - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 27597075 
a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)

• ukládá zajistit výběrové řízení na  dodávku pohonných hmot pro 
město Trhové Sviny na dobu určitou po dobu dvou let. (pro 6)

• byla informována o připravovaných výběrových řízení:
- na dodavatele stavby "Výměna povrchů v  Kostelní ulici, Trhové 

Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obeslá-
ním tří firem.

- na dodavatele stavby "Oprava mostu v  Jeronýmově ulici, Trhové 
Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obeslá-
ním tří firem.

- na  dodavatele stavby "Parkoviště v  Budovatelské ulici, Trhové 
Sviny", které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obeslá-
ním tří firem.

- na zpracovatele projektové dokumentace "Most - Marouškův mlýn", 
které bude organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří 
firem.

- na dodavatele stavby "Rekonstrukce kaple na Rejtech", které bude 
organizováno jako zakázka malého rozsahu obesláním tří firem.

- na zpracovatele studie úpravy veřejného prostranství v  areálu 
Velkého rybníka v Trhových Svinech, které bude organizováno jako za-
kázka malého rozsahu obesláním tří firem.
• byla informována o žádosti o vybudování parkoviště u bytového 

domu Sídliště 741, Trhové Sviny.
• ukládá OSÚMM zařadit zpracování studie "Trhové Sviny - ulice 

Sídliště projekt regenerace sídliště" do návrhu rozpočtu roku 2021. 
(pro 6)

• byla informována o počtu bytových jednotek ve vlastnictví měs-
ta Trhové Sviny včetně jejich obsazenosti, rozměrů, výši nájmů 
a smluvních vztahů.

• souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 5, ulice Žižkovo 
náměstí č.p. 30 v Trhových Svinech na dobu určitou do 28. 2. 2021. 
(pro 6)

• schvaluje aktualizovanou verzi rizikové analýzy pro vodovod 
Něchov - Todně (pro 6)

• doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o  uzavření 
budoucí darovací smlouvy na  stavbu s  názvem „Trhové Sviny (ul. 

Luční) - Prodloužení vodovodu a kanalizace včetně přípojek pro p.č. 
1332/2“, s xxx. (pro 6)

• byla informována o  přijetí daru na  základě uzavřené Smlouvy 
o  smlouvě budoucí darovací na  stavbu s  názvem „Prodloužení 
vodovodního řadu na parc. č. 2233/7 Trhové Sviny, Otěvěk“, s xxx, 
a postupuje tuto informaci zastupitelstvu města.

• rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
s  Povodím Vltavy, státním podnikem, Holečkova 3178/8, Smíchov, 
150 00 Praha 5, na stavbu s názvem „Zpracování PD na vystrojení 
a připojení vrtů v místní části Březí", za jednorázovou úplatu ve výši 
10.000 Kč bez DPH. Služebnost se týká pozemkové parcely KN parc. 
č. 1918/2 v k. ú. Březí u Trhových Svinů. (pro 6)

• souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění zá-
měru prodeje pozemku parc. č. 993/6 v k. ú. Todně. (pro 6)

• byla informována o  stížnosti na  nadměrný hluk ze zábavné py-
rotechniky v  Trhových Svinech. Rada města ukládá MěÚ prověřit 
možnost omezení nadměrného hluku ze zábavné pyrotechniky 
prostřednictvím OZV. (pro 6)

• byla informována o činnosti Městské policie Trhové Sviny za  rok 
2019.

• byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace ve služeb-
ním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za rok 2019.

• schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská 
škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 4.560.000 Kč včetně příspěv-
ku zřizovatele ve  výši 3.231.000 Kč. Současně schvaluje i  odpisový 
plán na rok 2020. (pro 6)

• schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní 
škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 8.887.000 Kč včetně příspěvku 
zřizovatele ve výši 4.729.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán 
na rok 2020. (pro 6)

• schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské 
kulturní středisko Trhové Sviny na  rok 2020 ve  výši 10.717.000 Kč 
včetně příspěvku zřizovatele ve výši 7.609.500 Kč. Současně schva-
luje i odpisový plán na rok 2020. (pro 6)

• schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní 
zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na  rok 2020 ve  výši 
6.029.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve  výši 780.000 Kč. 
Současně schvaluje i odpisový plán na rok 2020. (pro 6)

• schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 
Mateřská škola Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)

• schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 
Základní škola Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)

• schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 
Městské kulturní středisko Trhové Sviny na roky 2021 a 2022. (pro 6)

• schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organiza-
ce Zdravotní zařízení poliklinika Města Trhové Sviny na  roky 2021 
a 2022. (pro 6)

• schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020 a předkládá zastupitelstvu 
města na vědomí.

 Změny v příjmech o celkovou částku 159 835,00 Kč
 Změny ve výdajích o celkovou částku 159 835,00 Kč
 Změny ve financování v příjmech o celkovou částku 30 000 000,00 

Kč
Změny ve financování ve výdajích o celkovou částku 30 000 000,00 Kč. 

(pro 5, zdržel 1)
• byla informována o zhodnocování volných peněžních prostředků 

prostřednictvím opakovaných termínovaných vkladů v  systému 
eTradingu Komerční banky.

• schvaluje reprefondy na rok 2020. (pro 6)
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• byla informována o jednáních a zápisech Komise výstavby a roz-

voje Města Trhové Sviny ze dne 11.11. 2019 a ze dne 20. 1. 2020.
• ukládá OSÚMM zpracování návrhu průchodu nové veřejné pěší tra-

sy jižní strany MŠ Čtyřlístek včetně oplocení MŠ dle usnesení staveb-
ní komise č. 01/2020. (pro 6)

• doporučuje zařadit studii revitalizace ulice Nábřeží Svat. Čecha 
včetně mostu přes Farský potok u  soutoku do  rozpočtu města 
na rok 2021 dle usnesení stavební komise č. 02/2020. (pro 6)

• doporučuje zařadit vypracování projektové dokumentace na par-
kovací místa v Zahradní ulici, T. Sviny dle usnesení stavební komise 
č. 04/2020. (pro 6)

• byla informována o  žádosti osady Svatá Trojice o  připojení 
na  městský vodovodní řád a  ukládá OSÚMM zpracovat odpověď 
o aktuálním stavu dané situace. (pro 6)

• souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-
cování osobních údajů.

Věra Bartošová

Zápis  z 3. jednání rady města
které se konalo v pondělí  10. 2. 2020 od 15.00 hod.

Omluven: Ing. David Štojdl

Rada města Trhové Sviny

• schvaluje rozpočet neuznatelných nákladů z  pohledu poskyto-
vatele dotace ve výši 487.722 Kč bez DPH (590.144 Kč včetně DPH) 
na realizaci přírodní zahrady MŠ Čtyřlístek, Trhové Sviny, který bude 
součástí žádosti o dotaci z Národního programu Životního prostře-
dí - výzva č. 7/2019. (pro 6)

• postupuje k projednání Zastupitelstvu města Trhové Sviny návrh 
na vydání Změny č. 3 územního plánu Trhové Sviny včetně odůvod-
nění, rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek.

• byla informována o  přidělené dotaci ve  výši 200.000 Kč 
z Ministerstva kultury na rok 2020 na Regeneraci městské památko-
vé zóny Trhové Sviny.

• schvaluje na  základě poptávkového řízení cenovou nabídku 
na  opravu balkonů DPS ve  výši  293.850 Kč bez DPH (337.927,50 Kč 
včetně DPH), kterou předložila firma Milan Cibulka - Tesařství, 
Bukvice 4, 374  01 Trhové Sviny a  pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. (pro 6)

• schvaluje objednávkové formuláře na  pořízení platebních termi-
nálů KB SmartPay pro odbor dopravy, podatelnu, oddělení občan-
ských průkazů a pasů, KIC a městskou policii a pověřuje starostku 
jejich podpisem. (pro 6)

• rozhodla podat žádost o dotaci z národního programu životního 
prostředí - výzva č. 9/2019 na výsadbu 23 kusů stromů do zahrady 
MŠ Čtyřlístek dle navrženého osazovacího plánu. Předpokládané 
náklady jsou 111.000 Kč, dotace je 100 % z uznatelných nákladů. (pro 
5, zdržel se 1)

• rozhodla uzavřít Smlouvu o  právu provést stavbu s  názvem 
"Novostavba chodníku v obci Otěvěk" se Správou a údržbou silnic 
Jihočeského kraje na pozemku p.č. KN 2209/54 k.ú. Otěvěk a pově-
řuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)

• rozhodla na základě předložených cenových nabídek, uzavřít kup-
ní smlouvu na dodání svítidel a stožárů na stavbu "Čeřejov - rekon-
strukce veřejného osvětlení" s firmou JIPOL s.r.o. České Budějovice 
za cenu 165.022,5 Kč bez DPH a pověřuje starostku města podpisem 
smlouvy. (pro 6)

• byla informována o žádosti xxx a doporučuje ZM souhlasit se zru-
šením Smlouvy o uzavření budoucí směnné smlouvy ze dne 27. 5. 
2008. (pro 6)

• byla informována o žádosti xxxx a doporučuje ZM neprodat části 
pozemků parc. č. 765/5 a 1095/9 v k. ú. Otěvěk. (pro 6)

• byla informována a  postupuje ZM k  projednání prodej spolu-
vlastnického podílu o velikosti 1/2 nově zaměřených pozemků parc. 
č. 2648/5 a 2648/6 v k. ú. Besednice.

• byla informována a postupuje ZM k projednání prodej pozemku 
parc. č. 3809/15 v k. ú. Trhové Sviny.

• byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově za-
měřených pozemků parc.č. 17/10 a 1888/9 v k. ú. Březí u Trhových 
Svinů.

• byla informována a postupuje ZM k projednání směnu pozemků 
parc. č. 753/11 a 1103/18 v k. ú. Otěvěk.

• byla informována a postupuje ZM k projednání směnu pozemku 
parc . č. 25/1 v k. ú. Bukvice u Trhových Svinů.

• doporučuje ZM revokovat usnesení ZM č. 95/2018 ze dne 17.12. 
2018. (pro 5, zdržel se 1)

• souhlasí a doporučuje ZM zveřejnit záměr směny části pozemku 
parc. č.2426/2 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5, zdržel se 1)

• byla informována a postupuje ZM k projednání směnu nově za-
měřeného pozemku parc. č. 479/5 v k. ú. Březí u Trhových Svinů.

• schvaluje odpis pohledávek dle návrhu. (pro 6)
• souhlasí a doporučuje ZM schválit poskytnutí finančního příspěv-

ku na  zajištění organizační a  administrativní činnosti Rodinného 
centra Trhováček, z. s., Nábřeží Svat. Čecha 664, 374 01 Trhové Sviny 
ve výši 60.000,- Kč. (pro 5, zdržel se 1)

• byla informována o  jednání a  zápisu Kontrolního výboru Města 
Trhové Sviny ze dne 16. 1. 2020 a postupuje k projednání zastupi-
telstvu města.

• byla informována o příjmech a výdajích Městského plesu, který se 
konal dne 10. 1. 2020.

• byla informována o organizaci školního roku 2019/2020 v Mateřské 
škole Trhové Sviny.

• souhlasí s  uzavřením Darovací smlouvy o  poskytnutí peněžní-
ho daru ve výši 66.800,- Kč, pro účely podpory talentovaných dětí 
a mládeže v regionu působnosti MAS Sdružení Růže a dalšího roz-
voje regionu, se Sdružením Růže, z.s.p.o., se sídlem Petříkov 45, 
374 01 Trhové Sviny, a předkládá zastupitelstvu města ke schválení. 
(pro 5, zdržel se 1)

• byla informována o žádosti spolku Mašínův statek - památník tří 
odbojů, z. s. o  poskytnutí finančního příspěvku do  veřejné sbírky 
na vybudování památníku všem hrdinům prvního, druhého a tře-
tího odboje.

• byla informována a  doporučuje zastupitelstvu města schválit 
Koncepci rodinné a seniorské politiky města Trhové Sviny na obdo-
bí 2020 - 2025. (pro 6)

• schvaluje předložený program jednání zastupitelstva města, které 
se bude konat 24. 2. 2020. (pro 6)

Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-
cování osobních údajů.

Věra Bartošová
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V Trhováčku to programem jen hýří
Teplé slunečné počasí je ještě daleko a ta pravá sněžná zima na sebe 
zatím nechává čekat. V Rodinném centrum Trhováček je ale program 
nabitý za každého počasí.

Volná pondělní odpoledne přímo vybízejí k tomu jít si pohrát a za-
řádit do bazénku s míči, zajezdit si na odrážedlech a seznámit se ve vol-
né herně s dalšími dětmi a rodiči. Kdo má rád říkanky, písničky a rád se 
hýbe, pro něj bude ideální úterní dopoledne. Péťa se Simčou se starají 
o zábavný program dětí ve věku přibližně od 1,5 roku. Bonusem této 
zábavy je pravidelné malé tvoření. Jistě každou babičku či dědečka po-
těší malý výrobek, který si děti u nás vyrobí.

Středeční dopoledne patří miminkům a jejich maminkám. Ty se zde 
setkávají hlavně proto, aby probraly všechny starosti a  radosti, které 
přicházejí spolu s péčí a výchovou malých dětí. Na úvod se pozdravíme 
a přivítáme písničkou nebo básničkou. A zatímco děti okoukávají svět 
v herně, jejich maminky řeší bolavá bříška a růst prvních zoubků, první 
nemoci a neduhy, kam jet s dětmi na výlet nebo kam s partnerem bez 
dětí, kde koupit kvalitní kočárek a jak vybrat první botičky či dobré od-
rážedlo. Téma každého dopoledne je jiné a přece stejné a pro malé děti 
je to často první kontakt s podobně starými vrstevníky, takový trénink, 
až jednou přijde školka.

Oblíbený hudební program se zpěvem, říkankami i pohybem v do-
provodu kytary či houslí zajistí každý pátek Káťa s Aničkou a housle-
mi, nebo Peťa s kytarou. Při této hodině nezahálí ani gymnastické míče 
či hudební nástroje, které jsou dětem k dispozici.

V Trhováčku to opravdu programem jen hýří. Mimo zmíněné aktivity 
u nás samozřejmě probíhají i další lekce, kurzy, přednášky a další, 
to vše je možné sledovat na našem webu, facebooku či letácích, které 
se vždy tvoří na aktuální akce.

Ve čtvrtek 20. února jsme se všichni sešli na tradičním Karnevalu 
pro nejmenší, který naše centrum už několik let chystá pro malé děti, 
jejich starší sourozence v doprovodu rodičů, kamarádů či babiček a dě-
dečků. Taneční sál kulturního domu jsme zaplnili do posledního mís-
tečka, přišlo 130 dětí v maskách, jejich rodiče i prarodiče. Programem 
nás provázely námořnice Peťa a  beruška Simča, které organizovaly 
společný tanec, hry i soutěže. Dobrovolnice z řad maminek přichystaly 
bohaté slané i sladké občerstvení a děti hned při příchodu dostaly ba-
líček s domácími sušenkami, pitíčkem i malým dárečkem. Děti se bavily 
a vyřádily a my už se těšíme na příští rok.

Srdečně vás zveme na následující akci, kterou je 4. 3. od 15 do 17:30 
hodin Plyšáková ordinace. Bojí se Vaše děti lékaře či nemocničního 
prostředí? Pak využijte naší nabídky, vezměte s sebou nejoblíbenější-
ho plyšáka či panenku Vašeho dítěte a nechte je u nás „vyšetřit“ usmě-
vavým a příjemným panem doktorem či doktorkou z Nemocnice České 
Budějovice.

Další tradiční akcí je každoroční jarní Bazárek, který se uskuteční 
ve dnech 11.-12.3. v tanečním sále KD Trhové Sviny a zaměřen je opět 
na komisní prodej dětského i dospělého zboží. 

Těšíme se na Vás u nás v centru, ať už dorazíte s dětmi na úterní cviče-
ní, na středeční setkávání s miminky, páteční zpívání či kdykoliv jindy.

Naše rodinné centrum je tu pro Vás.
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Program rozvoje venkova avízo výzvy č.5
MAS Sdružení Růže z.s.  vyhlásí 5. Výzvu MAS v  souladu se 
Strategií CLLD pro území MAS Sdružení Růže na období 2014 - 2020 
schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje 
venkova

Termín vyhlášení výzvy je plánován na konec února 2020 a pří-
jem žádostí bude upřesněn dle aktuálního vyhlášení výzvy. 

Zažádat si o  dotaci budou mít opět nejen podnikatelé na  rozvoj 
svých aktivit, ale i zpracovatelé zemědělských produktů a nově i obce. 
Projekty mohou být zaměřeny např. na pořízení strojů, technologií, vy-
bavení provozoven, stavební obnovu i nákup nemovitosti či užitkové-
ho vozu. MAS plánuje vyhlášení těchto Fichí:

Číslo 
 Fiche Název Fiche

Vazba Fiche 
na článek Nařízení EP 
a Rady (EU) č. 1305/2013

Alokace  
(Kč)  
pro 5. výzvu PRV

F1 Investice do zemědělských podniků Článek 17, odstavec 1., písmeno a) 8 077 000,-

F2 Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů Článek 17, odstavec 1., písmeno b) 1 699 000,-

F4 Investice do nezemědělských činností Článek 19, odstavec 1., písmeno b) 6 193 000,-
F7 Neproduktivní investice v lesích Článek 25 1 988 000,-

Alokace se mohou změnit dle aktuálního čerpání.

Fiche Způsobilé výdaje

F1
Zemědělci

stavby, stroje, technologie pro živočišnou, rostlin-
nou a školkařskou produkci; nákup nemovitosti

F2
Místní 
produkce

pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zeměděl-
ských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků; 
výstavba, modernizace a rekonstrukce budov; investice 
související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků 
a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou 
odpadních vod; investice vedoucí ke zvyšování a monitorování 
kvality produktů; investice související s uváděním vlastních 
produktů na trh včetně marketingu; pořízení užitkových vozů 
kategorie N1 a N2; investice do zařízení na čištění odpad-
ních vod ve zpracovatelském provozu; nákup nemovitosti

F4
Podnikatelé

stavební obnova či nová výstavba provozovny, pořízení 
strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemě-
dělskou činnost (nákup zařízení,) v souvislosti s projektem; 
doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, 
náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, 
nákup a výsadba doprovodné zeleně); nákup nemovitosti

F7 
Rekreační 
funkce lesa

opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba 
a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení 
významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných 
prvků, fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, 
přístřešků, informačních tabulí, závory, zařízení k odkládání 
odpadků, nákup pozemku a opatření k zajištění bezpeč-
nosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně)

Předpokládáme, že příjem žádostí o dotaci bude probíhat až v břez-
nu 2020. Je však nutné, aby každý žadatel byl registrován v  portálu 
farmáře (http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/portal-farmare-pro-no-
ve-uzivatele/zadost-o-pristup-na-portal-eagri.html).

V průběhu vyhlášení výzvy proběhne seminář pro žadatele, své zá-
měry však můžete konzultovat již nyní. V případě dotazů se na nás ne-
váhejte obrátit.

Věříme, že i díky Vám půjdou dané prostředky přesně tam, kde jsou 
nejvíce potřeba.

Z činnosti Městské policie T. Sviny
V  minulém roce městská policie řešila hlav-
ně přestupky na úseku dopravy a veřejného 
pořádku. 
V  dopravě je řešeno nejvíce přestup-
ků  za  nerespektování placeného parko-
viště a  zákazu zastavení a  samozřejmě 
nedodržování rychlostních limitů v  obci. 
Dále si řidiči stále neuvědomují, že parko-
vání na  vyhrazeném  parkovišti pro vozidla 
přepravující osobu těžce postiženou, nebo 
osobu pohybově těžce postiženou (O7) je 
přestupek, kde ve správním řízení lze udělit 
pokutu do  10  000 Kč  a  stále na  těchto mís-
tech někteří řidiči parkují. 
Zato jsme řešili méně přestupků dle zákona 
251/2016 o  některých přestupcích  (Veřejný 
pořádek), i  když stále se nacházejí injekční 
stříkačky u dětských hřištích a u kostela. 
Dále bych občany rád upozornil, že na  interne-
tových  stránkách města jsou všechny aktuální 
obecně závazné vyhlášky (OZV) města, které je 
dobré si občas přečíst.

Z  důvodu moderní doby též máme zříze-
ný facebook  (Městská policie Trhové Sviny,) 
na  který umisťujeme informace o  všech  na-
lezených věce a zvířatech, která se nám díky 
občanům daří vrátit majitelům.  Tímto chci 
také upozornit majitele psů na povinnost mít 
pejska očipovaného.  Tato povinnost  vešla 
v platnost od ledna tohoto roku.

Ještě bych  chtěl požádat občany, uvidí-li 
někoho porušovat veřejný pořádek, porušo-
vání zákazu podomního prodeje  (např.  na-
bízení levné energie), páchat dopravní 
přestupky, nebo páchat jinou trestnou čin-
nost, ať upozorní na toto jednání městskou 
policii - od pondělí do pátku v době od 6,00 

do  18,00 hodin a  v  pátek a  sobotu od  17,00 
do 5,00 hodin na telefon: 734 762 955, nebo 

na linku 158 (PČR).

Aleš Fajtl, 
vedoucí MP T. Sviny

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Tom Fisk
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Kristýna Žáková také za  vynika-
jící úspěchy v  softballu (s  týmem 
Joudrs Praha 1. místo extraliga 
juniorek; 1. místo kadetky Parma 
Itálie), 

Josef Buřič (2. místo  mineralogic-
ko geologické olympiády JČ kraje, 
7.- 8. místo v  celostátním kole geo-
logické olympiády). 

Z mladých hudebníků získali ocenění:
Hubert Smolík za  hru na  de-
chové nástroje ( 1. cena v  kate-
gorii JUNIOR A  a  JUNIOR CZ I, XII. 
Mezinárodní interpretační soutěž 
dechových nástrojů Brno 2019;  2. 
místo v  celostátním kole MŠMT 
v  kategorii "Soubory žesťových 
nástrojů"), 

Marek Bulant 
za hru na klarinet (1. místo v ústřed-
ním kole soutěže ZUŠ, klarinetové 
kvarteto),

Ema Králová  a  Markéta 
Smolíková za hru na  kytaru  
(1. místo Krajská soutěžní přehlídka 

"Zlivská kytara 2019"), 

	 AKTUÁLNĚ
MAS Sdružení Růže podpořila talentované děti již podruhé

Ema Králová Markéta Smolíková

Také letos se sešlo koncem ledna 
kolem dvou set lidí v  Kulturním 
domě v Trhových Svinech na slav-
nostním večeru spojeném s  oce-
ňováním talentovaných dětí 

„Talent v  MASce“.  Za  školní rok 
2018/2019 MAS ocenila 38 jed-
notlivců a 6 kolektivů za jejich mi-
mořádné výsledky v  různých 
oblastech činnosti. To je skoro 
dvakrát tolik, kolik v  minulém 
roce. Máme proto radost, že se 
náš program dostává více do po-
vědomí veřejnosti a  že mladých 
talentů tu máme opravdu hodně.

„Chceme trochu podpořit 
hrdost místních lidí, kteří si ně-
kdy myslí, že ti šikovní už dávno 
odešli. My ale víme, že tu máme 
spoustu šikovných dětí a  hlavně 
obětavých rodičů, trenérů a  dal-
ších, kteří jsou ochotní se dětem 
věnovat a  jejich talent v  nich 
rozvíjet“ řekla manažerka MAS 
Zuzana Guthová, „Máme tu svě-
tové i evropské šampiony, mistry 
republiky i  výherce dalších vý-
znamných soutěží“.

Po krátké zdravici starostky 
Města Trhové Sviny Mgr.  Věry 
Korčakové, předsedy MAS 
PhDr.  Stanislava Malíka i  před-
sedy Krajského sdružení míst-
ních akčních skupin Bc.  Tomáše 
Nováka se předvedli v  krátkých 
vystoupeních vynikající mladí 
hudebníci.

Začátky ledenického softbalo-
vého týmu Žraloků excelujících 
snad ve  všech národních sou-
těžích představila RNDr.  Hanka 
Korčáková, současná ředitelka 
DDM České Budějovice. S  mis-
trovskými úrovněmi, které lze 
dosáhnout v  karate, přítomné 
seznámil Václav Plecer mladší 
z Borovan.

„Vaše úspěchy nepadají z nebe 
jako rosa“ oslovil přítomné před-
seda MAS, „je sice třeba talentu, 
jak se říká „od Pána Boha“, ale pak 
už je to jen vaše píle, dřina, pot 
a  slzy. Určitě také někdy slzy ra-
dosti. K nim je však nezbytná po-
moc vašich učitelů, trenérů a ve-
doucích, povzbuzení a  podpora 
od rodičů. Dnes jsme tady a chce-
me děkovat - především vám - na-
šim hvězdám, ale také všem, kteří 
vás k úspěchu dovedli.“

Šestnáctiletý Vašek Voharčík ze 
Zborova v rozhovoru do reportá-
že Jihočeské televize řekl: „Toto 
ocenění je pro mě významným 
zakončením mojí kariéry ve  hře 

na  elektronické klávesy, teď se 
na konzervatoři věnuji trubce“. 

Patnáctiletá Gabriela Tlapová 
z  Ločenic zase poznamenala: „Ty 
maličké i  ty starší to musí hroz-
ně motivovat, že si někdo všímá 
jejich talentu! Je to úžasné, že 
takhle podporujete mládež!“

Z  Nových Hradů byli oceněni 
Vojta Švarc za 6. místo v národním 
kole Olympiády z Českého jazyka 
a jeho sestra Barborka Švarcová 
(žákyně 9.A ZŠ T. Sviny) za umís-

tění v  zlatém pásmu Krajského 
kola Jihočeského zvonku v  só-
lovém zpěvu. Tomáš Balko  byl 
oceněn za  1. místo v  Krajském 
přeboru dorostenců v  karate 
a  Matyáš Hokr za  1. místo v  kraji 
v  rapid šachu hochů do  osmi let 
a 1. místo Velké ceny Jihočeského 
kraje v šachu.
Z Trhových Svinů byli podpořeni:
Katka Žohová za  vynikající výko-
ny v  atletice  (1. místo krajský po-
hár sedmiboj, 3. místo MČR skok 
do výšky ), 

Jakub Vašíček za  vynikající úspě-
chy v softballu (získal s juniorským 
týmem Žraloci Ledenice bronzovou 
medaili na MČR juniorů a byl kvali-
fikován do národního týmu juniorů 
na Mistrovství světa 2020), 
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Matouš Veselý za  hru na  akor-
deon (1. místo Krajské kolo soutěže 
hry na akordeon), 

Pavla Kunzová za účast na národ-
ním projektu Asociace ZUŠ a České 
filharmonie a  společném koncer-
tu vybraných žáků ZUŠ a  České 
filharmonie. 

Tereza Klímová reprezentova-
la skvěle hrou na  klavír (1. místo 
Krajské kolo soutěže MŠMT komor-
ní hry s  převahou smyčcových ná-
strojů; Krajská klavírní přehlídka), 

Marcel Cibulka získal 1. místo 
Krajské kolo soutěže MŠMT ko-
morní hry s  převahou smyčcových 
nástrojů.

Z  Ledenic byly kategorii jed-
notlivců oceněn mladý softba-
llista Tomáš Trtílek (získal s  juni-
orským týmem Žraloci Ledenice 
bronzovou medaili na MČR junio-
rů, byl kvalifikován do národního 
týmu juniorů na Mistrovství světa 
2020), muzikant Vašek Voharčík 
ze Zborova (1. místo Ústřední kolo 
soutěže MŠMT na  Elektronické 
klávesové nástroje, Zlaté pás-
mo za  sólový výkon a  zlaté pás-
mo za  duo kláves - Mezinárodní 
soutěž EKN v  Považské Bystrici), 
jeho sestra Hanka Voharčíková 
(1. místo - Krajské kolo soutěže 
MŠMT na EKN, Zlaté pásmo za só-
lový výkon a zlaté pásmo za duo 
kláves - Mezinárodní soutěž EKN 
v  Považské Bystrici) a  Lukáš Hart 
(2. místo Ústřední kolo MŠMT 
ve hře na akordeon; Stříbrné pás-
mo - Mezinárodní akordeonové 
dny Praha;). V  kategorii kolekti-
vů pak zazářili lodní modeláři, 
kterým se podařilo získat zlato 
a bronz na Mistrovství světa v ka-
tegorii F4A Junior a  oceněni byli 
také mladí softballisti z  oddílu 
Žraloci Ledenice ( žáci 3. místo 
v ČR, kadeti 2. místo v ČR a junio-
ři 3. místo v ČR).

Z  Borovan byli oceněni Lukáš 
Jenkner (3. místo na  Mistrovství 
ČR 2018; 3. místo na  Grand Prix 
North Bohemia 2018; 3. místo 
na  Bohemia Open 2018), Petr 
Pelikán (2. místo na  Mistrovství 
ČR 2018), Václav Plecer (skvělé 
výsledky ve  všech kolech v  NP 
dorostu, juniorů, U21 a  seniorů 
2019), Jitka Maršálková (2. místo 
MČR v  atletice, vícemistryně ČR 
v  atletice, mistryně Jihočeského 
kraje v atletice) a Taťána Toušková 
(softball, hraje v  týmu české ka-
detské reprezentace, který získal 
3. místo na ME v Záhřebu.)

Benešov nad Černou vynika-
jícím způsobem reprezentuje 

Štěpánka Čermáková svojí 
hrou na  akordeon (Klávesy: 
ústřední kolo MŠMT 1. místo, 
Akordeon:  ústřední kolo MŠMT 
1. místo, Akordeon komorní 
hra - ústřední kolo MŠMT  1. mís-
to,  Mezinár. akordeonové dny 
v Praze - stříbrné pásmo). Karolína 
Staňková (1. místo Krajské kolo 
soutěže hry na  elektronické klá-
vesové nástroje; 2. místo Ústřední 
kolo soutěže MŠMT ve hře na EKN 
) a hudební soubor Pišingr (1. mís-
to - oblastní kolo Dětská Porta Č. 
Krumlov; 1. místo - republikové 
finále Dětská Porta Kroměříž).

Čížkrajice skvěle reprezentuje 
Jan Kai Marek svojí hrou na akor-
deon ( 2. místo Ústřední kolo sou-
těže MŠMT ve  hře na  akordeon; 
1. místo Ústřední kolo soutěže 
MŠMT ve  hře na  akordeon - ko-
morní hra)

Z  Ločenic byli oceněni souro-
zenci Gabriela a  Lukáš Tlapovi 
za  hru na  flétnu. Gabriela získala 
mimo jiné 1. místo na  meziná-
rodní soutěži mladých interpretů 
Novohradská flétna 2019 a  titul 
absolutní vítěz. Její bratr Lukáš 
pak  2. místo mezinárodní soutěž 
mladých interpretů Novohradská 
flétna 2019.

Malonty reprezentuje hudeb-
ní soubor Mabošťan (1. místo 
Krumlovská dětská porta 2018), 
ve sportu pak Matěj Faltus (účastí 
na  republikovém finále odznaku 
všestrannosti olympijských vítězů 
(desetiboj) a  nominací do  fotba-
lové reprezentace U15 ) a Matyáš 
Udatný (Republikové finále od-
znaku všestrannosti olympijských 
vítězů -desetiboj, 18. místo).

Srubec na přehlídce talentova-
ných dětí reprezentovala Adéla 
Černá, která získala řadu ocenění 
v literárních soutěžích.

Ze Svatého Jana nad Malší jsme 
ocenili mladé flétnisty Tadeáše 
Tvaroha (1. místo Krajské kolo 
soutěže MŠMT komorní hra s pře-
vahou dechových nástrojů + cena 
za  vyzrálý hudební projev; Zlaté 
pásmo - Flautování 2019.) a Elišku 
Martinusovou (1. místo Krajské 
kolo soutěže MŠMT komorní hra 
s  převahou dechových nástrojů 
+ cena za  obohacení flétnového 
repertoáru).

Z obce Slavče byla nominována 
mladá gymnastka 
Šárka Tisoňová, žákyně 6.A 
ZŠ T. Sviny, (17. místo MČR 
v  Jindřichově Hradci, 1. místo 
ve  sportovní gymnastice žen 
o  pohár Českých Budějovic), na-
dějná literátka Simona Jandová 

(Literární soutěž o  cenu Filipa 
Venclíka 3. místo, Literární sou-
těž Památníku Terezín 2. mís-
to,  2. místo v  literární soutěži 
Jihočeská žabka 2019), a Veronika 
Vítková  za  1. místo v  celostátní 
soutěži ve  hře v  klarinetovém 
kvartetu.

Věříme, že i  příští rok bude 
moci podpořit jednotlivce i  dět-
ské kolektivy za  vynikající úspě-
chy v  soutěžích krajské a  vyšší 
úrovně. Nominace na  ocenění 
dětí do  19 let a  dětských kolek-
tivů za  úspěchy ve  školním roce 
2019/2020 bude MAS přijímat 
od  června 2020 do  konce říj-
na 2020. Nominace přijímáme 
od  škol, vedoucích kroužků, zá-
stupců obcí i  rodičů nadaných 
dětí žijících trvale v regionu MAS.

Formulář ke  stažení nalezne-
te na  http://mas.sdruzeniruze.cz/
talent-v-masce-2018-19/d-15141/
p1=7992.

Kompletní text vyjde ve  Zpra-
vodaji MAS cca v červnu 2020.

Kompletní fotodokumentaci 
naleznete zde:  https://sokv.rajce.
idnes.cz /29.1.2020_TALENT_V_
MASCE_2019/?utm_source=no-
tification&utm_medium=emai-
l&utm_campaign=album-created

Fotky se jmény jednotlivých 
oceněných pak zde:
http://mas.sdruzeniruze.cz/talent-

-v-masce-2-rocnik-2019/gs-2197
Reportáž Jihočeské televize 

zde:  https://www.jihoceskatelevi-
ze.cz/archiv/zpravy/2725.html 

Zuzana Guthová
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Vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR  
Trhové Sviny 
Město Trhové Sviny zahrnuje mimo samotné území města ještě dalších 
15 místních částí: Rejta, Svatá Trojice, Bukvice, Pěčín, Hrádek, Třebíčko, 
Otěvěk, Čeřejov, Rankov, Jedovary, Veselka, Něchov, Todně, Březí 

a Nežetice.
Pouze na výše popsané části služebního obvodu Obvodního oddě-

lení policie v Trhových Svinech za rok 2019 byl zaevidován tímto oddě-
lením nápad celkem 216-ti věcí, popř. podnětů, oznámených občany, 
různými institucemi nebo vlastním zjištěním. Na  daném území bylo 
také zaevidováno dalších celkem 295 věcí Dopravním inspektorátem 
v Českých Budějovicích, které jsou popsány níže.

Z  onoho celkového součtu věcí, které byly prověřovány pouze 
místním obvodním oddělením, bylo celkem 41 věcí kvalifikováno pro 
podezření ze spáchání trestného činu, kdy ve  24 případech byla věc 
objasněna se zjištěním pachatele, či pachatelů a předána Okresnímu 
státnímu zastupitelství v  Českých Budějovicích k  podání obžaloby 
nebo Službě kriminální policie a  vyšetřování v  Českých Budějovicích 
s návrhem na zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Oproti roku 
2018 došlo k mírnému poklesu, přičemž zpravidla se jednalo o majet-
kové trestné činy (krádeže, poškození cizí věci). V  letošním roce však 
stále ještě probíhá prověřování u 5-ti věcí z minulého období a ve 12-ti 
případech bylo prověřování odloženo pro nezjištění pachatele trestné 
činnosti, nebo také pro nízký věk pachatelů (osoby mladší 15-ti let). 

V uvedeném katastrálním území bylo také z  onoho celkového vý-
čtu věcí kvalifikováno 111 věcí pro podezření ze spáchání přestupku. 
V 50-ti případech byla věc objasněna a oznámena Městskému úřadu 
Trhové Sviny k projednání. Velký počet těchto oznámených věcí tvo-
řily přestupky proti občanskému soužití a proti majetku. Ve srovnání 
s minulým obdobím se jedná téměř o stejný počet věcí. V dalších 37 
věcech byla udělena bloková pokuta, především za  přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a ve 22 případech byla věc 
odložena, přičemž 2 věci jsou stále v šetření.

Zbylých 64 věcí, které byly zdejším oddělením prověřovány, byly 
postoupeny podle věcné příslušnosti konkrétním institucím k dalšímu 
rozhodnutí nebo byly založeny se zjištěním, že ve věci nebylo shledáno 
podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.

Ze shora uvedeného počtu zaevidovaných věcí Dopravním inspek-
torátem v  Českých Budějovicích, bylo tímto inspektorátem uděleno 
na daném území celkem 263 blokových pokut, a to za přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kdy dále bylo Městskému 
úřadu v Trhových Svinech oznámeno k projednání ze stejného důvo-
du celkem 27 věcí. Z tohoto počtu se jednalo také celkem o 12 poru-
šení, které měly za  následek dopravní nehody, jejichž následky byly 
oproti minulému období mírné. Dopravní inspektorát také prověřoval 
celkem 5 věci pro podezření ze spáchání trestného činu souvisejícího 
s dopravou. 

V daném období místní obvodní oddělení bylo mimo jiné také za-
pojováno do  dopravně bezpečnostních akcí na  uvedeném území. 
Na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti spolupracovalo s Městskou 
policií v  Trhových Svinech, přičemž spolupráce s  městskou policií je 
dlouhodobě na  velmi dobré úrovni, stejně jako samotná spolupráce 
s Městským úřadem Trhové Sviny, např. při přípravách na řešení mimo-
řádných událostí v rámci integrovaného záchranného systému, a také 
na informovanosti ze strany městského úřadu při přípravách akcí po-
řádaných městem, při kterých se očekává účast většího počtu osob 
v daném místě. 

Závěrem lze konstatovat, že z  výše uvedených údajů vyplývá, že 
shora popsaná část služebního obvodu zdejšího obvodního odděle-
ní policie je méně problémová a není zapotřebí zde přijímat zvláštní 
opatření.

Zpracoval: prap. Michal Krauskopf 
npor. Bc. Viktor Skabalík,  

vedoucí oddělení

	 SPOLEČENSKÁ	KRONIKA

Vzpomínka
Dne 18. 3. tomu bude rok, co náhle zemřel ve svém domě pan Jiří 
Pitálek ze Slavče. Bylo mu 70 let. Vzpomínají sousedé a pes Šotek.

Martina Pěkná

Gratulace k devadesátinám
Blahopřejeme panu Františku Princovi, který oslavil  19. února 
2020 vzácné životní jubileum - 90 let. Do dalších let přejeme oslaven-
ci stále takový životní elán, smysl pro humor a chuť do života, jako 
měl doposud.

E. Pokorná, matrikářka
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	 Z	NAŠICH	ŠKOL
Zápis žáků
Ředitel Základní školy Trhové Sviny oznamuje, že zápis žáků do 1.ročníku pro školní rok 2020/21 se koná v budově základní školy dne:

 3. dubna 2020 pátek od 13,00 hodin do 17,00 hodin
 4. dubna 2020 sobota od 9,00 hodin do 12,00 hodin
 Rodiče při zápisu předloží :

• doklad o bydlišti (občanský průkaz )
• osvědčení o státním občanství (pouze pro cizí státní příslušníky)
• rodný list dítěte

- případně doklad o povolení odkladu školní docházky ve školním 
roce 2019/20

- v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2020/2021 
doporučení poradenského zařízení - PPP nebo SPC a dětského nebo 
odborného lékaře, popř. klinického psychologa

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET VĚKU DO 31. 8. 
2020.

Děti, které měly povolený odklad školní docházky, se opět do-
staví k zápisu.

Rodiče, jejichž dítě se narodilo v době od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015, 
nejsou povinni s dítětem k zápisu chodit. Tyto děti lze na žádost ro-
dičů předběžně zapsat, přijímány k návštěvě školy budou na základě 
odborných vyšetření.

Mgr. Jiří Pavel, ředitel školy

Život ve víře
Naši předkové vedeni významnými osobnostmi - Cyril a Metoděj, Jan 
Hus, Komenský, Masaryk, kardinál Beran - si plně uvědomovali, že pro 
náš národ je důležité držet se svých kořenů - křesťanské víry. Pokud víra 
zemře, zahyne s ní kultura civilizace, tak jako padne každý strom, který 
ztratí spojení se svými kořeny.

Vznik samostatného Československého státu byl významným dě-
jinným předpokladem pro vznik Církve 
československé (husitské). Datum vzni-
ku je 8. ledna 1920, takže jsme si nedáv-
no připomněli 100. výročí jejího trvání. 
První duchovní naší církve byli reformní 
římskokatoličtí kněží, později již vystu-
dovaní duchovní na Husitské teologické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Důležitým motivem vzniku nové 
církve bylo úsilí o  rehabilitaci křesťan-
ství pro moderní českou společnost. 
Od  počátku bylo usilováno o  otevře-
nost církve, toleranci a respekt k názo-
ru druhých. Jedním z  rysů je také de-
mokratická správa církve (rozhodování 
není jen záležitostí duchovních ale i lai-
ků). V naší církvi je také dodržována rov-
noprávnost mužů (faráři) a žen (farářky). 
Zřetelným rysem je svoboda, svoboda 
svědomí a dobrovolnost (i celibátu).

Trhovosvinenští občané na  uvedené 
náboženské hnutí s  ohromným úsilím 
navázali. O  historii vzniku a  činnosti 
Náboženské obce Církve českosloven-
ské husitské vyšla V Trhovosvinenských 
listech (číslo 2/2018 až 11/2018) série 
článků. Rovněž zajímavé a  poučné je 
seznámit se s činností diakonických center Církve československé hu-
sitské - Nazaret v Borovanech a Domeček v Trhových Svinech.

V současnosti necelá desítka aktivních členů (ostatní vzhledem 
k věku se již bohoslužeb a dalších aktivit pravidelně nezúčastňují) se 
snaží naplňovat motto 100. výročí - služba Bohu a pomoci lidem.

Příčin citelného úbytku věřících v naší církvi je více. Jednou z nich 
je i  skutečnost, že na cestě šíření evangelia nepoužíváme vždy jazyk 
a prostředky, kterým lidé dnešní doby zcela rozumějí.

Příkladem může být snaha vysvětlit název tohoto článku - život 
ve víře. Nemusíme používat příliš vzletných pojmů, stačí se seznámit 
s vyznáním naší stále aktivní paní Lidmily Alexové, která ve svém vyso-
kém věku (93 let) pravidelně navštěvuje bohoslužby. O její skvělé psy-
chické a fyzické kondici vypovídá fakt, že do husitského sboru (kostela) 
stále dochází pěšky. O svém životě ve víře vypovídá:

„Vzpomínám velice ráda na  období, 
kdy jsem jako malá holka spolu s rodiči 
navštěvovala bohoslužby. Sbor byl plný 
lidí.

Velice krásné zážitky jsem měla vždy, 
když jsme zpívali na  kůru. Měli jsme 
smíšený dvanáctičlenný pěvecký sbor. 
Ve sboru zpívali čtyři muži. Bylo to v ob-
dobí, kdy zde působila sestra farářka 
Erbenová.

V  období velkých svátků jsem často 
zpívala sóla. Moje nejoblíbenější píseň 
je Veliký Bože, Stvořiteli.

Jsem věřící, nemám ráda žádné fana-
tické postoje. K víře mě vedli rodiče. Ne 
vždy jsem mohla z  nejrůznějších důvo-
dů navštěvovat bohoslužby. Po  úmrtí 
mé maminky v  90. roce navštěvuji bo-
hoslužby zase pravidelně. Vždy se těším 
na zpěv a společnou modlitbu.“

Z  jejích slov vyplývá životní pona-
učení. Když člověk poklesne, měl by 
zase vstát a  nezapomenout, že někam 
jde - někoho následuje, že ani v  těch 
nejčernějších časech není sám. Život je 
tajemství a  duchovní náplň (pozitivní 
smysl života) se opírá o ctnosti (kvality), 

kterými jsou pravda, láska, pokora, prosba a  poděkování (modlitba), 
víra, svoboda, důstojnost, spravedlnost, rozumnost, uměřenost (sebe-
kázeň, sebeovládání) a radost (spokojenost).

V  Bibli najdeme žalm 34:15, který vše řečené jednoduše vystihuje: 
„Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.“ 

Vilibald Rolínek
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	 POŠTA	Z	OSAD

Masopustní koleda v Todni a Něchově
V sobotu 15. února se již tradičně 
konala v obcích Todně a Něchov 
staročeská růžičková koleda. 
Masopustní průvod začal před 
devátou hodinou na mlýně u ro-
diny Kocábků, odkud se pokračo-
valo do  Todně. Kromě koledníků 
a  střapatých maškar se letos zú-
častnilo i  poměrně velké množ-
ství masek.

Obyvatelé i  návštěvníci přijíž-
dějící do Todně a Něchova za ma-
sopustním veselím  zde mohli 
potkat v první řadě Porodní Guru 
Jarmilu s  rodinou Chlupatých, 
kteří s  ohledem na  zdejší „baby-
boom“ zjišťovali připravenost 
místních na  nově příchozí ob-
čánky našich obcí. Hned za  nimi 
chodila kontrola z  ministerstva 
financí v podobě paní Schillerové 
s  panem Babišem. Ti zde roz-
jeli svou kampaň a  zároveň se 
z  místních snažili dostat účten-
ky z hospod a učili všechny přítomné nové sazby DPH u čepovaného 
piva. V  případě nadání ve  sportovním odvětví byla pro mnohé třetí 

maska jako dělaná, trenéři Evžen 
Koště a  Vilém Šťouch testovali 
přítomné v  curlingu. V  případě 
úspěchu byla na  místě nomi-
nace na  OH v  Pekingu. Na  své si 
přišli i milovníci filmů, pro ně zde 
bylo pojízdné kino Cinestar Bratří 
v triku. Na výběr bylo ze spousty 
žánrů, možnost 3D i 5D promítání 
a v neposlední řadě slaný či slad-
ký popcorn. Nutno podotknout, 
že každý návštěvník kina odchá-
zel (smíchy) úplně promočený.

U každého stavení byla koleda 
s  maškarami a  ostatními maska-
mi štědře odměněna dobrým 
jídlem i  pitím. Pokud měl někte-
rý z  návštěvníků chuť, na  návsi 
u polní kuchyně se mohl posilnit 

domácím bramborákem, nebo zahřát teplým čajem. Odpoledne se 
celý průvod přesunul do Něchova, kde masopustní veselí pokračovalo 
až téměř do tmy. Večerní zábava poté pokračovala v kulturním domě, 

kde proběhl tradiční věneček pro dámy i pro pány. Koledu 
po  celý den i  večer doprovázela kapela Žďárská čtyřka 
i krásné slunné počasí. Den se velice vydařil a my tímto 
děkujeme všem zúčastněným, kteří si tuto oblíbenou tra-
dici nenechali ujít a zároveň všem, kteří se podíleli na její 
přípravě. Terezie Šindelířová
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	 TROCHA	POEZIE

Trhové Sviny
Sviny, město jihočeské,
nevelké je, ale hezké.
Znakem pětilisté růže
po právu se chlubit může.
Sedm silnic se zde stýká,
to už předem něco říká,
panuje zde čilý ruch,
lidí bývá jako much.

Také známých osobností
vyšlo odtud víc než dosti - 
Karel Valdauf například,
kdopak by ho neměl rád
A vy, kdo jste chtiví tance,
svěřte nohy Podhorance,
naše známá kapela,
zahraje nám zvesela.

Marie Plchová

Foto: P. Kysela

Jaro se blíží a turistické výlety za poznáním a zážitky jsou tady taky

Sezonu zahájíme 25.4. jarní Prahou s neopakovatelnou atmosfé-
rou. Při pohodové procházce Vyšehradem s odbornou průvodkyní si 
prohlédneme hřbitov s Slavínem u kostela sv. Pavla a Petra, kde jsou 
pochovány významné české  osobnosti. Pak přejedeme autobusem 
do Starého Města, kde si prohlédneme Betlémskou kapli, Týnský chrám 
s přilehlými památkami, jako například Chrám P. Marie Vítězné s nej-
větším oltářem v České republice. Dál navštívíme Františkánské zahra-
dy, popřípadě Josefov.

Ilustrační foto (zdroj: Pexels)
Foto: Pierre Blaché

	 HOBBY

V sobotu 6.6. si prohléd-
neme nejvýznamnější české 
královské město středověku, 
Kutnou horu, s  barokními stav-
bami a středověkými chrámy za-
nesenými v  seznamu  světového 
dědictví UNESCO. Navštívíme 
zde Chrám svaté Barbory,  pěti-
lodní gotickou katedrálu, kos-
tel Nanebevzetí  Panny Marie 
ve  stylu barokní gotiky a  unikát-
ní Kostnici Sedleci u  Kutné Hory, 
která je vyzdobená lidskými kost-
rami. Návštěvu kostnice u  Kutné 
Hory  doporučuje i  CNN ve  své 
cestovatelské sekci. Nakonec si 
v  odpoledních hodinách  pro-
hlédneme národní klenot  - sta-
rokladrubského koně v národním 
hřebčíně Kladruby (od r. 2019 též 
památka UNESCO).

Třetím výletem v  sobotu 
25. 7. plníme přání našich vý-
letníků. Pojedeme si prohléd-

nout oblast Solné komory v Rakousku, v níž se těžila sůl již v dobách 
keltského osídlení. Prolínají se zde krásy jezer, vysokých hor a  údolí. 
Čeká nás komentovaná procházka městečkem Gmunden, koloná-
dou k  Ortovu  vodnímu zámečku přes toskánský park k  vile Toscana. 
S  odbornou průvodkyní si  prohlédneme městečko Svatý Wolfgang, 
s možností výjezdu vysokohorským vláčkem na Schafberg. Navštívíme 
i město Bad Ischl, kde mimo jiné navštívíme cukrárnu Zauner, kam cho-
dila i císařovna Sissi.

Na konci léta 29.8. se vydáme zhlédnut  pohádkové zám-
ky  Ludvíka Bavorského Neuschwanstein a  Hohenschwangau. 
Jde o  jedny z  nejznámějších a  nejnavštěvovanějších turistických cílů 
v  Německu. Zámky jsou na  vysokém skalnatém vrchu v  bavorských 
Alpách.

V případě Vašeho zájmu o některý z výletů se na Vás těší

Ivana Pařízková tel.:  724 507 761
Alena Felendová 702 039 944

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Snapwire
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Rozinka a sněhulák 16. příběh

Doudlebská povídačka | Karel Hlubuček

Rychtáři, rychtáři, pozor si dejte,
něhdo vám v zahrádce růžičky krade,
růžičky krade, hubičky k tomu,
něhdo mu pomáhá z vašeho domu.
Rychtáři, rychtáři, pozor si dejte,
něhdo vám v zahrádce jablíčka krade,
jablíčka malý, sotva jsou zralý,
to proto, že jste je neuhlídali.

Moc hezká písnička, viďte. Ale starej Šlajf 
od tej doby, co ho zvolili starostou - a tomu 
se u nás jináč neřeklo, než rychtář, jako rad-
nici rychta - nemoh ji ani slyšet. Připadala 
mu jako zrouna na  něj ušitá, i  když mu ří-
dící Svoboda vodpřisáh, že ji zpíval už jeho 
dědek.

Toceví, popínavý růžičky měli u  Šlajfů 
po  celým štítě, ty pusy chodil krást jejich 
Rozince Vojta krejčí - no, a stará Šlajfová, co 
by bylo na  ní, byla by ráda viděla už ruku 
v  rukávě. Jenom že Šlajf pořád mlel svou. 
„Krejčíček, krejčíček, je jako za  groš kudla, 
pod šturc ho dát, aby ho nevodfouklo. Práce na  poli ho v  létě strhá 
a přes zimu pak jehlu v ruce neudrží. Lidi ho za tu krejčovinu uzeným 
nezanesou, aby mu k tomu stačilo sázet na poli akorát zelí. Holka by se 
jednou mušela dřít za něj a na něj.

Praudu měl taky. Krejčíkům na vsi se tenkrát o nějakým zlatým dně 
řemesla ani nezdálo. Nový šaty dal si tu každej šít akorát na  svarbu 
a pak se flikovaly tak dlouho, dokud z něj nespadly docela a nehodily 
se jen na strašáka do zelí. Šlajf sám, když přišel z vojny a vzal si Mařenu, 
byl nějakej kabrnák a ještě ho práce na tej horský hroudě za dvacet let 
zedřela na polovic.

Šlajfů Rozinka to svý jméno nadarmo nedostala. Po kmotře měla bejt 
Petrolína, ale bába Maxlová, co ji přivedla na svět a první plácla na za-
deček, pořád žbrblala. „Až holka doroste, bude jí to jmeno mrzet, nech-
te si, lidičky, poradit. To se dávalo něhdá, když se svítilo ještě loučema, 
ale teď, co už jsou petrolejky, je chlapcům jenom k smíchu. Koukejte, 
kmotra, jak se to dítě na vás z peřinky směje, na mou duši, jako rozinka 
z tvarohovýho koláče. Ať mně tu trefí, jestli si o to jmeno zrouna neříká! 
Viď, malá, ty sis dovedla vybrat kmotřičku, to jen co je prauda!“ Bába 
Maxlová to s lidma zkrátka uměla.

Kmotřička, toceví, byla polichocená. Vůbec se neurazila, ale změ-
kla jako vosk na  hromničce hned pod knotem. „Šak nebožka moje 
máma byla zrouna Roza. Mám po ní ještě stříbrnej tolar s ouškem. Ten, 
Rozinko, dostaneš ke  křtu, když to jméno chceš, ať ti štěstí donese!“ 
A sama si, chudák, myslela: Aspoň nemuším kupovat nic jinýho a ra-
dost bude taky.

Když Rozinka dorostla, měla vopraudu tvářičky jako posvícenskej 
koláč. Kde kdo se divil, jak se zrouna jí moh zalíbit ten hubeňous krejčí-
ček. Ale dělejte! V komoře, kde spala, měli zamřížovaný vokýnko, jako 
tenkrát skoro všude, aby něhdo smetanu přes noc neposbíral, ale Vojta 
krejčí přišel si každej večír aspoň pro pusu skrz ty mřížky, když na hrát-
ky do seknice chodit nesměl. Věděl to kde kdo ve vsi, dyť Kroupka, co 
měla chalupu naproti, vypravovala o tom celý litanie, jaká je to věrná 
láska k pohledání.

Tenkrát na Silvestra chtěli si kluci udělat jundu. Počkali, až se starej 
Šlajf vybral do horní hospody a Vojta krejčí si odnes od Rozinky pár pus 
na dobrou noc. Pak navalili sněhuláka, vysokýho, hubenýho jako ten 
krejčíček. Hodili přes něj rozbitej kabát a klobouk, co visel na strašáku 
v zelí a celou tu figuru přilípli Rozince zrouna na okýnko u komůrky.

Nic by se bylo nestalo, kdyby byl Šlajf přišel z hospody až ráno. Ale 
šel okolo ponocnej a  kouká, kouká. Kabát a  klobouk u  okýnka, no, 
bodejť, krejčík ví, že Šlajf tak hned domů nepřijde a proto to dneska 

potáhne přes půlnoc, aby Rozince ještě povinšoval. Tak ponocnej přišel 
do hospody a sotva do sebe pár skleniček vobrátil, začal vytrubovat: 
„Rychtáři, rychtáři, pozor si dejte...“ a vyprávěl, že starší člověk by dnes 
u okýnka za hodinu zmrz jako rampouch na vokapu, ale mlejší holt umí 
hřát láska víc než borovička. Tak mu to nějak přišlo líto, jak to v těch 
letech bývá.

Do starýho Šlajfa jak když šídlo vrazí. V hlavě měl už tak akorát, dyť 
už přivítali novej rok, dal si ještě jednu borovičku navrch a se sukovi-
cí v ruce domů. Že se ještě vrátí, ale nejdřív toho krejčíka taky zhřeje, 
a horkou cihličkou k tomu.

Na čerstvým vzduchu mu borovička stoupala do hlavy ještě víc a ku-
ráže mu přibejvalo každej krok. Krejčíka viděl i ve tmě u vokýnka, sot-
va se mu přiblížil. „Já ti dám!“ rozpřáhl se sukovicí. Sněhulák se skácel 
jako podťatej. Sklo ve vokýnku zařinčelo, probuzená Rozinka vykřikla 
„Ježíšmarjá!“ - a Šlajf, docela už zmoženej borovičkou i tím nočním zá-
pasem, tak tak dovrávoral do vrat a v teplý kuchyni se svalil na  lavici 
u kamen jako špalek.

Mařena Šlajfů byla z  těch moudrejch ženských, co se s  mužskými 
nihdá nehádají, ale loupnou po něm vočima, že to připíchne jako šídlo 
příštipek na podrážku. Jak se Šlajf na novej rok po vobědě probudil, 
viděl, že je zle. Rozinka uplakaná jako po funuse, Mařena po něm zhlí-
dá jako čert, spíná ruce a jen tiše lamentuje. „ÁBR DÝ KONCN! ÁBR DÝ 
KONCN!“ Vona byla po  bábě z  Rakous, ale víc už německy neuměla. 
A dušička šporovná, naříkala nad tím, co z člověka dovede udělat boro-
vička. Do vlastního vokna třískne a je půl zlatky škoda. A stát tam Vojta 
vopraudu, moh snad bejt vejpůl, panenko Mariá Skalinská!

Jenom že Šlajf, jak se pomalu z toho všeho probíral, viděl ty konce 
jináč a hůř. Žandára, jak sem mašíruje a šklebí se pod fousy, že dnes po-
vede v želízkách rychtáře. Hybaj, hybaj! Dyť možná, že ten krejčíček leží 
venku dočista mrtvej, jak se na něj rozpřáh. Copak ten moc potřeboval, 
pápěrka? Ale vykládej to u soudu! Srdce mu zkrátka spadlo do kalhot, 
i když měl z vojny metál jako hrdina.

Jak vobě ženský vylezly z kuchyně, vyšel před vrata. To si oddych, 
když u vokýnka mrtvýho Vojtu neuviděl! Ale bylo tu nějak zameteno, 
jako kdyby ho aspoň kus táhli po zemi. Toceví, Šlajfová hned ráno na-
kázala Rozince sněhuláka odvalit do strouhy a sklidit střepy, aby z toho 
nebyly hloupý řeči. Rozbitý vokýnko ukazovalo, že to nebyl jen zlej sen. 
Šlajfovi pořád vrtalo v hlavě, jestli si krejčíček odnes jen pár boulí, který 
mu patřily, nebo zlámaný žebra. I z těch by mohly bejt škaredý konce... 
Ženskejch se ale ptát nechtěl za nic na světě a  jít za krejčíkem teprv. 
Tam by ho asi přivítali!
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Za nic ten celej den nestál a  v  noci voko nezamhouřil. Ráno, celej 
umyšlenej, přišel na to, že se nedá nic dělat, než se za krejčíkem na jed-
notu vypravit a jestli jsou to žebra, pěkně ho poprosit, aby z toho už nic 
horšího nedělal.

Jde, jde, co noha nohu mine, nejradši by se vobrátil a poslal za sebe 
s prosíkem jinýho, a u křížku potká krejčíka s hlavou hrozně zavázanou, 
že z hadrů jen jedno voko čouhá. Nohy se pod Šlajfem roztřásly. Tohle 
je horší než zlomený žebro, to vykurýrovala těžácká bába už víckrát. 
Nohy se pod ním dočista roztřásly.

„Ježíšmariá, Vojtíšku, ty na to druhý voko už neuvidíš?“
„Možná dost, rychtáři,“ vzdych krejčíček smutně. „Ale k soudu s tím 

nepudu, to zas nemyslete.“
Šlajfovi spadl kámen ze srdce. Ten nejhorší konec, nad kterým už 

Mařena doma lamentovala, byl teda zažehnanej. A  jak se tak díval 
na toho hubeňousa s hlavou v hadrech, už mu nepřipadal tak titěrnej, 
jako dřív. Tohle bylo přece jen chlapský slovo!

„Snad o  voko přece jen nepřijdeš,“ utěšoval sebe víc než Vojtu, 
„a na niť do  jehly uvidíš,“ hryzlo ho zle, ale Vojta jen pokrčil rameny. 
„Přindu - nepřindu. Jen dyž mi aspoň jedno zvostalo, abych s  ním 
Rozinku ještě uviděl.“

„Jen abys ji s jedním uhlídal,“ napadlo Šlajfa nějak lítostivě, když to 
tak v hlavě přemílal a měknul docela. Krejčíček mu teď připadal jako 
někdo hrozně milej, z přízně, synovec, nebo tento... Teď by se byl radš 
praštil sukovicí do hlavy sám.

„Vojto, mušíš k nám,“ vzal ho pod paždí. Tak se mu zdálo, že už se 
měli spolu vodit dávno.

Šlajfová zbledla jako stěna, když Vojtu chudáka vovázanýho uviděla, 
spínala ruce a  zas brumlala to svý. „ÁBR DÝ KONCN!“ Rozinka se div 
nesvalila jako špalek. Zato Šlajf byl teď plnej kuráže.

„Kuště vy fňukny! Pořádnej mužskej něco vydrží a ani necekne!“
Otevřel almaru a hledal černej kabát, co nosil jen o největších svát-

kách, s metálem na prsou, co si naporučil i do truhly.
„Vojtíšku, já jsem byl za feldmaršálka Radeckýho v Netálii taky raně-

nej. A že jsem ani necek, dostal jsem tenhle metál. Jenom že já trpěl 
tenkrát za pitomýho císaře, do kterýho mně houbec bylo - a ne za hol-
ku, kterou bych měl rád, jako ty. A tak ti říkám jako chlap chlapu tady 
před ženskejma: DO SMRTI DOBRÝ, CHCEŠ?“

Mařena s Rozinkou koukaly jako spadlý z měsíce, co se to najednou 
stalo.

„Já, já...“ koktal překvapeně Vojta krejčíček.
„Drž hubu,“ přetrh mu to Šlajf. „To není pro ženský, nebo se nám tu 

rozfňukají zas. Ty tak vědí, co mužskej muší pro ně něhdá vydržet!“
To bylo taky štěstí. Vojta by mu byl ještě vybreptal, že přes hlavu do-

stal cestou z dolní hospody, když se s kluky popral za  to, že Rozince 
udělali pod vokýnkem takovýho sněhuláka, jemu na posměch.

Rozinka si krejčíka brzo vykrmila. Za dva roky by v něm nikdo toho 
hubeňousa nepoznal. A starej Šlajf vycházel se zetěm až do smrti tak 
dobře, jako snad žádnej tchán, na mou praudu, protože se nihdá nedo-
věděl, že tenkrát pobil jen sněhuláka.

Připravil Jiří Čajan

Novinky ve fondu knihovny
Čornej, Petr: Jan Žižka
Kliment, Josef: 
 U obětovaného prezidenta
Šimánek, Jan: 
 Doudlebsko od jara do zimy
Sarrazin, Thilo:  
 Nepřátelské převzetí
Vignan, Delphine: Pouta
McCulough, Colleen: 
 Hořkosladký život
Roberts, Nora: Spodní proudy
Douglas, Dona: 
 Sestřičky na příjmu 

Pawlowská, Halina: 
 Takhle jsem si to teda 
 nepředstavovala
Benková, Jana: Slunečnice
Higgins Clark, Mary: 
 Na jedné lodi
Patterson, James: 
 Na tenkém ledě
Sapkovski, Andrzej: Zaklínač  
 VII. - Bouřková sezona
Wohlleben, Peter: 
 Tajný život stromů

Mgr. V. Hájková

	 SPORT

Úspěchy našich nejmladších …

Další soutěžní kuželkářská sezóna 2019/2020 je zase skoro za  námi 
a tak je čas napsat něco málo o úspěchu našich nejmladších členů od-
dílu kuželek.

Dne 14.12.2019 se uskutečnilo Mistrovství okresu Č. Budějovice 
jednotlivců pro rok 2020. Náš oddíl měl na  přeborech zastoupení 
v počtu 9 hráčů a hráček v kategoriích mladší žáci, starší žákyně, do-
rostenci a dorostenky. S výčtem úspěchů začnu od těch nejmladších, 
kdy v kategorii mladších žáků obsadil 2. místo František Polák a 3. 
místo Filip Rojdl. Dále v kategorii starších žákyň obsadila 1. mís-
to Nela Koptová, v kategorii dorostenek obsadila 1. místo Nikola 
Kroupová, 2. místo Eliška Klímová a  3. místo Nela Horňáková. 
V kategorii dorostenců obsadil 2. místo Martin Klíma.

Všichni zúčastnění postoupili do  vyššího kola přeborů - tedy 
na  Mistrovství Jihočeského kraje jednotlivců, které se dne 26. 1. 
2020 konalo dle kategorií na  kuželnách v  Blatné (kategorie žáků, žá-
kyň), ve  Strakonicích (kategorie dorostenek) a  v  Českých Velenicích 
(kategorie dorostenců). Největšího úspěchu dosáhl v  kategorii 
mladších žáků František Polák, který obsadil 2. místo a dále pak 
Nela Koptová v kategorii starších žákyň, která obsadila rovněž 2. 
místo.

Myslím si, že naši nejmladší hráči dosáhli velmi slušných výsledků 
a kvalitně reprezentovali náš oddíl i naše město. Pro některé z dětí to 
byla rovněž i soutěžní premiéra a věřím, že to i pro ně samotné muselo 
být velmi těžké a stresující, postavit se na soutěžní dráhu a hrát popr-
vé tzv. „sám za sebe a na ostro“, protože to už nebyl žádný trénink ... 
Pevně však věřím, že každá taková zkušenost posouvá každého hráče 
zase o  krok dál, upevňuje jeho sebevědomí a  připravuje ho na  další 
starty v soutěžích. 

Dále oddíl kuželek pořádá za podpory města a sponzorů letos 
v  červnu již 10. ročník Trhovosvinenského turnaje v  kategorii 
„100 HS registrovaní hráči“. 

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat našim trenérům, kteří se vě-
nují práci s mládeží a rodičům, kteří podporují své děti v tomto méně 
známém a mnohdy i málo prezentovaném sportu. V neposlední řadě 
bych chtěl ještě jednou poděkovat naší oddílové mládeži, byť zde 
nejmenované, za jejich přístup, úsilí a reprezentaci a popřát jim všem 
mnoho dalších pěkných výsledků v tomto sportu a pevné nervy, po-
kud se někdy něco nepodaří a kuželky třeba nepadají, jak hráči chtějí. 

Ing. Marek Rojdl,  
předseda oddílu kuželek T. Sviny

Zleva Filip Rojdl, František Polák, Nela Koptová, Mistrovství okresu 2020
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Budoucnost chytrých telefonů
Každý rok s napětím očekáváme, jak budou vypadat nové řady chyt-
rých telefonů, čili smartphonů. Až na drobné inovace však nic převrat-
ného na trh nepřichází. Jak je to možné? Chytré telefony jsou totiž již 
hotová věc, kde nelze nic převratného čekat. Jasně, budou lepší disple-
je, lepší foťáky, rychlejší procesory a větší paměť. Ale již po několik let 
to vždy byl obdélník s barevným displejem, v těle vyrobeném z plastu, 
hliníku, skla nebo nerezu. Výkon již dávno přesáhnul běžné potřeby 
uživatelů. Tak jak je dnes výkonný “telefon&rdquo;, tak nebyl mnoh-
dy výkonný ani stolní počítač. Další vývoj tedy očekávejme například 
v různých mobilních službách, sociálních sítích nebo stále oblíbeněj-
ším používáním například při kancelářských pracích. 

Smartphone vždycky nevypadal tak, jak ho známe dnes. Dnešní po-
dobu a to jak ho používáme, naučil svět až Apple v roce 2007 se svým 

iPhonem. Ostatní od té doby jen 
kopírují a  snaží se dosáhnout 
drobných odlišností. 

Kdy to tedy vypuklo? Ten první 
v uvozovkách chytrý telefon, byl 
představen v  roce 1992. Model 
IBM Simon tak založil kategorii, 
bez které si dnes svět mobil-
ních telefonů ani nedovedeme 
představit. Nakonec byl uveden 
na  trh dříve než legendární ko-
munikátor Nokia 9000, který 
bývá často považován za  první 

smartphone. IBM Simon se začal prodávat u  amerického operátora 
BellSouth v srpnu 1994, Nokia se na trh dostala až v roce 1996.

Simon se z počátku prodával za 899 dolarů (17 tisíc korun) s dvoule-
tým úvazkem, cena bez něj činila 1 099 dolarů (21 tisíc korun). Později 
operátor dotovanou cenu snížil na 599 dolarů (11 tisíc korun), i na dneš-
ní poměry byl tedy Simon pořádně drahý.

Přístroj uměl faxovat, přijímat a odesílat e-maily a fungoval také jako 
pager. Samozřejmostí byly aplikace jako kalendář, plánovač, rozsáhlý 
adresář, kalkulačka, světový čas, poznámky nebo rozpoznávání ručně 
psaného písma. Psát se také dalo na virtuální klávesnici na displeji, ta 
podporovala prediktivní slovník. Operačním systémem byl ROM-DOS, 
který byl kompatibilní s  MS-DOS a  byl určen k  vestavění do  různých 
elektronických zařízení. Vážil půl kila.

Prvním oprav-
dovým evropským 
smartphonem se 
tak stala legen-
dární Nokia 9000 
C o m m u n i c a t o r, 
uvedená v  roce 
1996. Mohutný 
komunikátor se 
téměř okamžitě 
stal vcelku popu-
lárním, a  dal tak 
vzniknout celé 

řadě následovníků, kteří  vždy sázeli na  věrnou komunitu uživatelů 
komunikátorů.

Na dnešní dobu ohromný a 397 gramů těžký komunikátor fungoval 
pouze v GSM sítích na frekvenci 900 MHz, poháněl jej klasický procesor 
Intel 386 s taktem 24 MHz a operační systém GEOS, postavený na zá-
kladech ROM-DOS. Oba displeje byly pochopitelně černobílé a na roz-
díl od Simonu i nedotykové. Hlavní displej se však chlubil vcelku vyso-
kým rozlišením 640 × 200 pixelů.

Pak již přibývaly mobilním telefonům funkce, tlačítka, displeje byly 
barevnější a čím dál lepší, také vývojáři psali programy, se kterými se 
dalo s mobily stále lépe pracovat. S operačními systémy byl ovšem stá-
le problém. Velký zmatek a mnoho proprietálních operačních systémů, 
které se potýkaly s velkou nekompatibilitou mezi sebou.

Už v roce 2003 se ovšem začala připravovat další kapitola mobilní-
ho světa, byť tehdy to uniklo pozornosti prakticky všech. Jistý Andy 
Rubin, bývalý zaměstnanec společnosti Apple a  zakladatel a  majitel 
firmy Danger, která vyráběla komunikátory T-Mobile Sidekick, založil 
společnost Android Inc. O rok později tuto společnost koupil Google. 

Začala trnitá cesta Androidu.
V roce 2007 pak přišla událost, která svět chytrých telefonů změnila 

daleko více než cokoli předtím. Apple totiž po letech spekulací v led-
nu představil svůj iPhone. iPhone svým uživatelským prostředím zcela 
jasně ukázal směr, kterým se vydaly všechny chytré telefony v dalších 
letech. Uvedení iPhonu předznamenalo postupný ústup Nokie z do té 
doby neotřesitelné pozice a  slávy. iPhone se totiž plně ovládal prsty 
na prostorném displeji. Nebylo zapotřebí ovládacího pera a razantně 
se snížil i počet tlačítek na nutné minimum.

Rok 2019 měl být rokem ohebných telefonů, ale namísto velkého 
závodu jsme se dočkali pouze nesmělého zahřívacího kola, které od-
halilo všemožná úskalí nové technologie. Výrobci z něj nasbírali cenné 
zkušenosti, které se pozitivně projeví v telefonech příštích. Nyní před-

stavený Samsung Galaxy 
Z Flip je nejnovějším skláda-
cím telefonem s  ohebným 
displejem. Galaxy Z  Flip je 
kompaktní čtverec, který 
lze rozložit do  podlouhlého 
telefonu. Tento form-fak-
tor poprvé použilo Lenovo 
u  smartphonu Motorola 
RAZR, avšak jak ukazují prv-
ní dojmy, tento telefon se 
po  konstrukční stránce příliš 
nepovedl. Galaxy Z  Flip by 
měl být zpracován výrazně 

lépe, při návrhu kloubu Samsung použil zkušenosti ze své ohebné pr-
votiny, což mu dalo konkurenční náskok. Měl by vydržet 200 tisíc ohnu-
tí, čili rozložení a složení. Pak displej zřejmě praskne. (No, pro studenta 
je to tak na týden používání o přestávkách, si myslím.) Telefon přichází 
s doporučenou cenou 39 tisíc korun.

Jaroslav Salcer

Simon

Nokia

iPhone

Samsung
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Už jste o nich slyšeli?
Jihočeši si mohou pořídit Rodinné nebo Senior Pasy. 

PODLAHY  •  DVEŘE  •  KUCHYNĚ

PRODEJ    •    MONTÁŽ    •    ZAMĚŘENÍ

otevírací doba :       PO - PÁ    14:00 - 17:00 hod.

nám.  Husova 176,   TRHOVÉ SVINY
+420 606 955 625        prodejna.lejskova@seznam.cz

Veterinární ordinace JAP Trhové Sviny

MVDr. Pavel Prediger
Ordinační doba 

Po  16 - 19
Út   8 - 9, 16 - 19 

St 18 - 19 
Čt  8 - 9 a 16 - 19

Pá 14 - 16

Mobil:
737 559 871

Základní vyšetření i chirurgické zákroky
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Tieň Jaguara
Režie: Pavol Barabáš
Délka: 57 min
Země: Slovensko, 2018
Jazyk: český, slovenský

Amazonská džungle je jedno z mála míst na světě, kde žije řada původ-
ních obyvatel a kmenů úplně nedotčených moderní civilizací. Jsou to 
kmeny, které si neohroženě hájí území, někteří jsou i kanibalové a ně-
kteří jsou naopak tak mírumilovní, vřelí a otevření, že nad tím zůstává 
rozum stát. Jako indiáni kmene Hodi na území Venezuely, kteří přijali 4 
cestovatelé na čas mezi sebe a dali jim možnost objevit mnohé. O živo-
tě v džungli, o přírodě, o lidských hodnotách, o sobě samých. Nechte 
se pozvat do  končin, kde se děti neučí programovat, ale utéct, když 
zaútočí opice a přežít. Kde nejvzácnější a nejdůležitější věc je být spolu. 

Pavol Barabáš
Pavol je zkušený režisér, scénárista a filmař, rodák z Trenčína, který zís-
kal za své dokumenty přes 300 mezinárodních ocenění a  jehož filmy 
už byly několikrát i perlou festivalu Expediční kamera, například film 
Suri (2015), Mongolsko - Ve stínu Čingischána (2010), Bhútán - hledání 
štěstí (2008).Pavol by ale z fleku mohl stát před kamerou i  jako hlav-
ní hrdina z druhé strany, protože neméně zkušeným je cestovatelem 
a jeho expedice do pralesů v Indonésii, do jeskyní ve Venezuele, slaně-
ní nejvyšších vodopádu na světě v JAR a překonání obtížných kaňonů 
na Reunionu jsou počiny, o kterých se většině z nás bude v životě je-
nom zdát.

Surf Cuba
Režie: Jacob Oster
Délka: 15 min
Země: Kanada, 2018
Jazyk: Španělsky, české titulky

Komunistický režim svobodu obyvatel Kuby z  velké míry potlačuje. 
Navzdory tomu jsou Kubánci z těch lidí, kteří umí najít v životě štěstí 
i  tam, kde není. Kubánci vynikají v baseballu, fotbalu, anebo v boxu. 
Poloha a  podnebí země jsou ideální pro surfování, pobřeží Kuby je 
dlouhé skoro 3 000 km. Jenže v celé zemi není jediný surfařský obchod, 
takže z 11 miliónů obyvatel se tomuhle sportu věnuje 150 surfařů, pro 
které je každá vlna nejen adrenalin, ale také špetka osobního odboje.

Jacob Oster
Kanadského scénáristu, dramaturga a  režiséra už od  studií netěšil 
způsob, jakým se točí dnešní outdoorové filmy. Zachytit největší vlnu, 
nejprudší svah, nejextrémnější sjezd a absence příběhu. Proto se s ka-
marádem Scottem Proctorem rozhodli shánět si partnery a  natáčet 
filmy sami. Uvědomili si, že aby vytvořili něco doopravdy jiného, než 
je běžné, musí natáčet ne o sobě, ale o místních. Založili agenturu The 
Local Projects, se kterou se věnují především natáčení o neobjevených 
sportovních talentech, které se tak pokouší zviditelnit.

Boy Nomad
Režie: Niobe Thompson
Délka: 21 min
Země: Kanada, 2018
Jazyk: mongolsky, české titulky

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA 2020
Kino Trhové Sviny Sobota 14. 3. od 17:00 hod. Vstupné: 100Kč
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Devítiletý Janibek žije s rodinou v mongolské části pohoří Altaj. Jeho 
největší vášní jsou jezdecké závody, při kterých dokáže na svém koni 
předjet i  mnohem starší hochy. Tahle zima je ale jiná, přijde velký 
mráz a hrozí, že rodina nomádů přijde o to nejcennější, co má, o zví-
řata. Proto se muži vydávají na cestu za pastvinami a řada je tentokrát 
i na Janibekovi. Je potřeba každý schopný jezdec a z kluka se tak bě-
hem okamžiku musí stát muž, který se postará v drsných podmínkách 
o rodinu a o dobytek, až v druhé řadě o sebe. 
Niobe Thompson
Tento antropolog udělal před deseti lety velkou životní změnu, odešel 
z univerzity a začal se věnovat filmováním expedic a dobrodružných 
výprav. I k tomu přistupuje téměř vědecky. Aby podal věrohodné svě-
dectví, vydal se na běžecký závod o délce 125 km Mrtvým údolím, učil 
se potápět na jeden nádech ve válečné zóně na Filipínách, absolvoval 
s kmenem nomádů přesun z arabské pouště na Sibiř. Jako producent 
dokumentu o  indiánských extrémních dostizích Fast Horse aspiruje 
na letošního Oscara.

Sary Jaz
Režie: Adrian Kiernan
Délka: 15 min
Země: Austrálie, 2017
Jazyk: anglický, české titulky

V tomhle filmu se toho moc nenakecá. Nikdo neremcá, že zmrzne nebo 
umře hlady, nehraje dramatická hudba, nikoho nezachraňuje vrtulník. 
A to přesto, že sjezd řeky Sary Jaz v pohoří Tian Shan je dost extrém-
ní výzvou, a  to nejen vodáckou. Peřeje odlehlé řeky s  průtokem až 
400 m3/s jsou nebezpečné a nečitelné. Samotnému sjezdu předchází 
100 km dlouhý trek s kajaky na zádech, po dojezdu čeká vodáky ještě 4 
dny lezení a pochodu přes hory zpět do civilizace. Většina členů expe-
dice to nazývá nejtěžším zážitkem v životě, ale před kamerou je vidět 
jen nadšení z toho, co dělají v životě nejraději.

Expedice Sary Jaz
Tým 7 mezinárodních špičkových kajakářů - Jordan Searle, Ari Walker, 
Sam Grafton, Kristof Stursa, Evan Moore, režisér Adrian Kiernan a Jakub 
Kajman Šedivý. V  roce 2017, kdy se skupina vydala na  tuhle kyrgyz-
skou řeku, se o  to pokusily jen 3 party kajakářů. První tým pokračo-
val po řece do Číny, a tam byli zatčeni. Druhý tým na hranicích vylezl 
po skalách zpět. Třetí tým vyzvedla helikoptéra (viz. snímek The Eyes 
od God, 2016). I když tuhle expedici zvládli všichni členové bez úhony, 
dvěma z nich už se bohužel stala řeka osudná, Sam se utopil na řece 
Snoqualmie ve Washingtonu a Adrian na Humla Karnali v Nepálu.

B7 - 95 kilometrů, které ti změní život
Délka: 51 min
Režie: Radim Grzybek
Země: České republika, 2019
Jazyk: český

Výkladový slovník praví, že expedice se rovná výprava, zpravidla k vý-
zkumným účelům. Výprava je tenhle extrémní běžecký závod docela 
určitě. Zároveň si můžete být jistí, že fyzické vyčerpání vás naučí mno-
hému.Snímek o B7 představuje historii a zákulisí závodu, ale zároveň 
přenese diváky přímo na  trať očima bosého běžce s  obrovským od-
hodláním, očima vítězů, kteří podávají na trati unikátní sportovní vý-
kony. A také očima odvážných turistů, kteří se rozhodli dokázat si, že 
mají vůli silnější než nohy. Tak co, už uvažujete, jaký bude váš vlastní 
zážitek? 
Beskydská sedmička
Před 11 lety vznikl v Beskydech fenomén. Extrémní závod, který na tra-
ti dlouhé necelých 100 km spojuje 7 beskydských vrcholů. Dosavadní 
rekord trati drží Marek Causidis s časem 11 hodin a 17 minut, časový 
limit pro dokončení je ale 29 hod. Zakladatelem závodu je Libor Uher, 
sportovec a horolezec. Ani on, ani kdokoliv jiný, by nevěřil, že za pár 
let se z nápadu projít celý hřeben na jeden zátah stane tak populární 
akce. Kapacita závodu je 3000 běžců a startovné je vyprodáno během 
několika minut od spuštění registrace. Zajímá vás proč?

H O S T  F E S T I V A L U

CESTOVATEL DAVID ŠVEJNOHA

UGANDA - Perla subsaharské Afriky
Cestování terénním autem po  jedné z  nejkrásnějších zemí čer-

ného kontinentu. Scenérie mlžných pralesů Bwindi a dechberoucí 
chvíle s horskými gorilami, kterých je na světě pouze 670. Příroda 
na  hranicích s  Rwandou a  Kongem a  pygmejské vesnice. Průjezd 
Národním parkem Queen Elizabeth plným antilop a plavba po ka-
nále Kazinga s množstvím hrochů, buvolů, slonů a krokodýlů. Lesy 
Semliki a  vulkanické prameny. Čajovníkové plantáže u  městečka 
Fort Portal a magické vodopády Murchison Falls. Ale také povídání 
o životě obyčejných lidí, dopravě a kouzelné atmosféře.

František Herbst
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Svinenské výšlapy
jaro ťuká na  dveře a  s  ním se blíží další ročník Svinenských výšlapů. 
Termín jsme zvolili na sobotu 18. dubna, abychom se nekřížili s dál-
kovým pochodem a nezasáhli do prodloužených květnových víkendů.

Pro letošní jarní výšlapy jsme si pro vás připravili 2 trasy. Trasa kratší 
(kočárková) měří 11 km a  je záměrně směrovaná po polních cestách 
a silnicích nižší třídy, aby byla průchozí pro rodiny s kočárky a malými 
dětmi.

Středně zdatným turistům je určena trasa delší, která měří 25 km. 
Komu se bude zdát krátká, může si ji prodloužit navštívením bonuso-
vých míst při trase, která její délku o pár kilometrů prodlouží.

Registrace bude spuštěna v  prvním březnovém týdnu na  strán-
kách: www.svinenskevyslapy.cz, nebo se můžete přihlásit osobně 
do KIC Trhové Sviny Žižkovo náměstí 92. Registrace předem je nutná 
z důvodu zajištění občerstvení a pamětních listů. Výše startovného je 
stejná jako v  minulém roce, tj. 80 Kč. Startovat můžete v  KIC mezi 9. 
a 11. hodinou, do cíle je nutné dojít mezi 13. a 19. hodinou. Účastníkům 
krátké trasy doporučujeme pozdější start. I  když se akce bude konat 
za každého počasí, doufáme, že nám počasí bude přát a sejdeme se 
v hojném počtu stejně jako v minulých letech. Š. Floderová

Program KIC březen a duben
V ÝS TAV Y

4. 2. – 31. 5. v prostorech KIC Trhové Sviny 
Poetická krajina Novohradska Doudlebska 
Výstava fotografií. Vstupné zdarma

PŘ ED NÁ ŠK Y
Úterý 10. 3. od 18:00 hodin v loutkovém sále KD T. Sviny. 
Hrdelní případy mimořádného lidového soudu  
České Budějovice 1945 - 1948
Přednáška Jana Ciglbauera. Mimořádný lidový soud České Budějovice 
patřil jednoznačně mezi nejpřísnější tribunály poválečné retribuce 
v  ČSR, trestající kolaboranty, udavače a  válečné zločince. V  letech 
1945 - 1948 poslal na smrt 68 osob. Kdo byli tito lidé a čím se provinili? 

Vstupné 70 Kč, senioři a studenti 35 Kč.

CE S TOVAT EL SK É  PR OMÍ TÁNÍ
Úterý 17. 3. od 18:00 hodin v loutkovém sále KD T. Sviny
RUSKO (Sajany, Altaj, Krym, Kola) 
aneb 
Lze potkat Čecha i na samých okrajích největší země světa?“

Vstupné 70 Kč, senioři a studenti 35 Kč.

PR O  ZD R AV Í
Sobota 18. dubna start mezi 9 - 12 hod. KIC, Žižkovo nám.
Svinenské výšlapy
Šestý ročník turistického pochodu vás povede překrásnou krajinou 
Trhovosvinenska. Akce se koná za každého počasí. Můžete si vybrat 
ze dvou tras - 12 a 25 km. Bližší informace v KIC, nebo na interneto-
vých stránkách pochodu: www.svinenskevyslapy.cz .

PR O  D Ě T I
Sobota 11. dubna odpoledne

„Velikonoční putování se zajíčkem"
Zábavné odpoledne pro děti i rodiče.

Čtvrtek 30. dubna sraz v 16:30 hodin na Žižkově náměstí.
Průlet čarodějek městem
 Projdeme po  naučné stezce na  Buškův hamr, kde jsou připraveny 
zábavné soutěže pro děti, společně ozdobíme májku, opečeme buř-
tíky a  zahájíme sezónu 2020. Lektvary a  jiné kouzelné nápoje jsou 
povoleny.

šf, mh

Důležité upozornění
Prosíme o důsledné dodržování těchto 

zásad při zasílání Vašich  

příspěvků nebo inzerce do TSL:

Své příspěvky
(články), připomínky a informace, které chcete sdělit 

svým spoluobčanům, zasílejte elektronicky 
na email: tslisty@gmail.com. 

Příspěvky, prosím, dodejte na výše uvedený 
email ve formátu MS Word, fotografie,obrázky 

a plakáty akcí ve formátech JPG či PDF.

Příjem inzerce 
pouze elektronicky do KIC T. Sviny 

na email: inzercetsl@gmail.com, 
tel.: 386 301 411.

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci.  
(Např uzávěrka dubnových TSL 4 bude 20.března.)

Děkujeme.

Redakce TSL
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ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:

http://
knihovna.tsviny.cz

 PROGRAM KINA BŘEZEN 2020 
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU
A  ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM  JSOU UVÁDĚNY V  TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU
Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na: https://tsl.zpravodaje365.cz Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: kultura@tsviny.cz 
http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz

KINA
Kino T. Sviny

1. 3. neděle v 17:00 
MOSLEY

Nový Zéland / Čína | 2019 | 97min.
Animovaný

Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. 
Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, kte-
ré mluví a používají jazyk jako lidé.
Režie: Kirby Atkins
Hrají: Temuera Morrison, John Rhys-Davies, Lucy Lawless, 
Rhys Darby

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

1. 3. neděle v 19:30 
V SÍTI

Česko | 2019 | 100min.
Dokumentární

3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. 
Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání 
dětí na internetu.
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
Hrají: Tereza Těžká

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 100 Kč

2. 3. pondělí v 19:30 
VOLÁNÍ DIVOČINY

USA | 2020 | 105min.
Dobrodružný, Rodinný

Volání divočiny vypráví příběh Bucka, psa hýčkaného svým 
pánem i jeho rodinou. Jeho život se však rázem změní 
ve chvíli, kdy je ze svého domova v prosluněné Kalifornii 
unesen obchodníky se psy, kteří jej prodají do mrazivé di-
vočiny kanadského Yukonu během vrcholící zlaté horečky 
na Klondiku.
Režie: Chris Sanders
Hrají: Harrison Ford, Karen Gillan, Dan Stevens, Colin 
Woodell, Omar Sy, Terry Notary, Micah Fitzgerald, Stephanie 
Czajkowski

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

5. 3. čtvrtek v 19:30 
6. 3. pátek v 19:30 
NEVIDITELNÝ

USA | 2020 | 124min.
Horor, Thriller, Sci-Fi

Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že chodí s psycho-
patem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnické-
ho vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct.
Režie: Leigh Whannell
Hrají: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Storm Reid, 
Aldis Hodge, Harriet Dyer, Benedict Hardie, Anthony Brandon 
Wong

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 130 Kč

7. 3. sobota v 17:00 
8. 3. neděle v 17:00 
FRČÍME

USA | 2020 | 112min.
Animovaný, Komedie, Rodinný, Fantasy

Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se 
představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhod-
nou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo aspoň kousek 
toho magického.
Režie: Dan Scanlon
Hrají: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octa-
via Spencer

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč

7. 3. sobota v 19:30 
8. 3. neděle v 19:30 
CHLAP NA STŘÍDAČKU

Česko | 2020 | Komedie
Již patnáct let št'astně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že 
má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana 
neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí 
tak trochu netradiční návrh. Její plán je přímo skandální.
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva 
Janžurová, Pavel Nový, Martin Pechlát, Andrej Polák, Karel 
Zima

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

9. 3. pondělí v 19:30 
1917

USA / Velká Británie | 2019 | 119min. | Drama, Válečný
Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall, 
Spectre a filmu Americká krása, natočil jedinečný epický 
příběh z první světové války.
Režie: Sam Mendes
Hrají: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Colin Firth, 
Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Andrew Scott, Richard 
Madden, Daniel Mays a další 

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 130 Kč

12. 3. čtvrtek v 19:30 
13. 3. pátek v 19:30 
3BOBULE

USA,Česko | 2020 | 103min.
Komedie

Po mnoha sklizních... Honza  a Klára se stali rodiči dvojčat 
a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a mo-
mentálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky 
v překrásné krajině jižní Moravy.
Režie: Dan Scanlon,Martin Kopp
Hrají: Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus, Octa-
via Spencer,Tereza Ramba, Kryštof Hádek, Lukáš Langmajer, 
Miroslav Táborský, Braňo Deák, Lumíra Přichystalová, Radim 
Novák, Marian Roden, Michal Isteník, Šimon Klacl, Anna Krej-
čířová, Prokop Zach, Karel Roden, Tomáš Měcháček, Roman 
Luknár, Petr Štěpán, Martin Hofmann, Jakub Uličník, Bob 
Klacl, Václav Postránecký

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

15. 3. neděle v 19:30 
16. 3. pondělí v 19:30 
BLOODSHOT

USA | 2020 | 110min. |  Akční, Drama, Fantasy, Sci-Fi
Ve snímku podle komiksového bestselleru ztvárňuje Vin Die-
sel vojáka Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen 
korporací RST jako superhrdina Bloodshot.
Režie: Dave Wilson
Hrají: Vin Diesel, Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce, 
Toby Kebbell, Michael Sheen, Lamorne Morris, Jóhannes 
Haukur Jóhannesson, Talulah Riley, Alex Hernandez

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

21. 3. sobota v 17:00 
22. 3. neděle v 17:00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

Česko | 2020 | 100min. | Pohádka, Fantasy
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, 
kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba se má napl-
nit v den Elleniných dvacátých narozenin, jakmile zapadne 
slunce.
Režie: Petr Kubík
Hrají: Natalia Germani, Eliška Křenková, Marek Lambora, 
Simona Zmrzlá, Martin Dejdar, Roman Zach, Martin Písařík, 
Jan Révai, Terezie Holá, Veronika Freimanová, Jakub Ouvín, 
Vladimír Polák, Pius Okaba, Magdaléna Malinová, Pavel Rich-
ta, Elizabeth Drobotová, Michal Škach

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

22. 3. neděle v 19:30 
23. 3. pondělí v 19:30 
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II

USA | 2020 | 98min. | Horor, Thriller
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se 
postavili na vrchol potravního řetězce. Reagovali na jakýkoliv 
zvuk a jeho původce bleskově zlikvidovali.
Režie: John Krasinski
Hrají: Emily Blunt, Cillian Murphy, Noah Jupe, Millicent 
Simmonds, Djimon Hounsou, Wayne Duvall, Okieriete Ona-
odowan, Blake DeLong, John Krasinski

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

26. 3. čtvrtek v 19:09 
TÉMĚŘ DOKONALÁ
TAJEMSTVÍ

Německo | 2019 | 111min. | Komedie
Na společné večeři se sejde několik párů a po pár sklenkách se 
rozhodnou, že svoje telefony položí na stůl a všechny zprávy, 
vzkazy i telefonáty budou ten večer sdílet.
Režie: Bora Dagtekin
Hrají: Levi Eisenblätter, Florian David Fitz, Jella Haase, 
Karoline Herfurth, Frederick Lau, Elyas M'Barek, Jessica 
Schwarz, Wotan Wilke Möhring

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

28. 3. sobota v 19:30 
29. 3. neděle v 19:30 
ŠARLATÁN

Česko / Irsko / Polsko / Slovensko | 2020 | 100min.
Životopisný, Drama

Strhující životopisné drama výjimečného muže obdařeného 
léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí.
Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, 
Martin Myšička, Miroslav Hanuš, Jiří Černý, Tomáš Jeřábek, 
Jan Budař, Martin Sitta, Jan Vlasák, Daniela Voráčková, Fran-
tišek Trojan, Jana Oľhová, Kamil Švejda, Václav Kopta, Ivan 
Sochor, Marek Epstein

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

29. 3. neděle v 17:00 
MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN

USA | 2020 | 100min. | Akční, Komedie, Rodinný
Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak může dopad-
nout setkání agenta CIA jménem JJ, kterého hraje oblíbený 
drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista (Strážci Galaxie) 
a devítileté Sophie, která odhalí probíhající tajnou operaci.
Režie: Peter Segal
Hrají: Dave Bautista, Kristen Schaal, Ken Jeong, Greg Bryk, 
Chloe Coleman, Parisa Fitz-Henley, Nicola Correia-Damude, 
Michelle McLeod, Ali Hassan, Vieslav Krystyan, Noah Danby, 
Darrin Baker, Keller Viaene, Laura Cilevitz

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

30. 3. pondělí v 19:19 
AFRIKOU NA PIONÝRU

Slovensko | 2019 | 104min.
Dokumentární, Road movie

Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně 
starých motorkách Jawa Pionýr. Celovečerní road movie Afri-
kou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, 
než jaké známe díky žlutým trabantům Dana Přibáně.
Režie: Marek Slobodník
Hrají: Marek Slobodník, Martin Kochaník, Marek Duranský, 
Milan Hurár, Ondrej Hurár

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

tsl. ZPRAVODAJE365.cz
Dokončení na další straně

DIVADLA
Divadelní sál KD T. Sviny

15. 3. neděle v 16:00 Premiéra
Metropolitní divadlo Praha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

Pohádka | 2018 | 70min.
Známá zimní pohádka o vřelých citech a srdcích z ledu.
Režie: Dana Bartůnková
Hrají: N. Duricová, M. Černá, V. K. Malinák, P. Stehlík, M. 
Soukupová, J. Krejčí

Mládeži přístupné
 Vstupné: 80 Kč

18. 3. středa v 19:00 Premiéra
Kulturní portál.cz
ZDENĚK IZER 
NA PLNÝ COOLE!

komedie | 2018
Populární komik Zdeněk Izer v zábavné show. Oblíbené 
scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování celé řady 
populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček...
Režie: Zdeněk Izer / Hraje: Zdeněk Izer

Mládeži přístupné
 A/B/C: 280 / 270 / 250 Kč

20. 3. pátek v 19:00 Repríza
Divadlo Otty Schwarzmüllera
POPRASK NA LAGUNĚ

komedie | 2019 | 130min.
Divadlo Otty Schwarzmüllera T. Sviny uvede v premiéře 26. 
10. 2019 klasickou komedii ze slunné Itálie Carlo Goldoniho 
Poprask na laguně.
Režie: František Herbst
Hrají: Pavel Randa , Monika Hanzalová , Kristýna Brožková , 
Václav Tröstl , Vítězslav Král , Zbyněk Veselý , Pavla Majerová , 
Klára Řežábková , Aneta Veselá , Josef Zettl , Petr Sojka , Karel 
Buřič , Pavel Randa ml. , Helena Králová , Jana Sojková , Jiří 
Čajan, Tomáš Kalena, Radek Brůha 

Mládeži přístupné
Vstupné 150 Kč

28. 3. sobota v 16:00 Premiéra
Divadelní společnost 
Natálie Venturové
LOTRANDO A ZUBEJDA

Pohádka | 2018 | 65min.
Nově připravovaná muzikálová pohádka Lotrando a Zubejda 
je určená pro děti od tří do dvanácti let.
Režie: Libor Jeník
Hrají: Matěj Merunka , Ondřej Hyneš , Natalie Venturová , 
Romana Sittová, Jiří Krejčí 

Mládeži přístupné
 Děti: 80 Kč

31. 3. úterý v 19:00 Premiéra
Divadlo Kalich [činohra]
LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU

komedie | 2019 | 140min.
Komedie s neobvyklou stavbou. Během jednoho večera 
v jednom menším městě se odehraje šest příběhů. V prvním 
z nich dostane manželský pár zaplaceno za sex v přímém 
rozhlasovém přenosu. V jiném musí rocková hvězda odolávat 
svodům sotva zletilé fanynky. V dalším zjišťuje majitel strip-
týzového podniku, jak je těžké propustit neschopnou strip-
térku. Osudy jednotlivých postav, o které se dělí pět herců, se 
čím dál víc prolínají a zápletka se vrství...
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Kristýna Frejová, Ivana Korolová, Michaela Tomešová, 
Petr Čtvrtníček, David Suchařípa, Martin Kavan, Radek Zima

Mládeži do 15 let nepřístupné
A/B/C: 350/330/300 Kč
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DĚTSKÁ
4. 3. středa 15:00 - 17:30
PLYŠÁKOVÁ ORDINACE

RC Trhováček z.s.
RC Trhováček z.s. ve spolupráci s MUDr. Evou Křížovou 
a MUDr. Matějem Benešem

 Základní: 0 Kč

PŘEDNÁŠKA
10. 3. úterý 18:00 - 00:00
HRDELNÍ PŘÍPADY

KIC T. Sviny
Hrdelní případy mimořádného lidového soudu  Č. Budějovice 
1948 - 1948

 Základní: 70 Kč
 Studenti: 35 Kč

 Senioři: 35 Kč

NÁKUPY
11. 3. středa 08:00 - 17:00
12. 3. čtvrtek 08:00 - 00:17
BAZÁREK

RC Trhováček z.s.
Bazárek pro dětí, mládež i dospělé

 Základní: 0 Kč

KONCERT
17. 3. úterý 19:00 - 21:00
ONDŘEJ HAVELKA & JEHO 
MELODY MAKERS

http://knihovna.tsviny.cz
„Swing nylonového věku“

 450 / 430 / 400 Kč

	 KULTURA
19. 3. čtvrtek 20:00 - 21:30
POUTNÍCI 
- 50 LET V COUNTRY

http://knihovna.tsviny.cz
Legendární brněnská bluegrassová a country kapela Poutníci 
se vrací do Trhových Svinů, aby s vámi oslavila 50 let na coun-
try scéně!

 Základní: 150 Kč

31. 3. úterý 18:00 - 00:00
KONCERT KPH T. SVINY

 ZUŠ F. Pišingera T. Sviny
Jan Meisl - akordeon
 Vstupné: 150,- / Senioři: 100,- / Žáci ZUŠ a děti do 15 let: 0,-

JINÁ
27. 3. pátek 19:00 - 21:30
TRAVESTI SHOW
TECHTLE MECHTLE A KOČKY

http://knihovna.tsviny.cz
Oblíbená travesti show přijíždí znovu do našeho města, ten-
tokrát s novým zábavným pořadem nazvaným ,,NEMOCNICE 
NA POKRAJI ZKÁZY,,.

 Základní: 250 Kč

 
 

 

  

MEDISIZE CZ, s.r.o., výrobní závod v Trhových Svinech  

 Pro rostoucí výrobní závod, s atraktivní výrobou pro stabilní zdravotnický 
průmysl, nabíráme nové kolegy:  

_________________________________________________________________________________ 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍCI, OBSLUHY STROJŮ, SEŘIZOVAČI 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

CO NABÍZÍME: 
Odpovídající mzdové ohodnocení 

Měsíční a půlroční bonusy 
Zvýšené příplatky 

Extra odměny 
Dovolená navíc 

Příspěvky na stravování a penzijní připojištění 
Stabilní práci v čistém prostředí 

 

MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, Trhové Sviny 
Tel.: 734 791 907, 389 139 214/220 

 

Náborový příspěvek 
10.000 Kč 

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
• účetní s 20-ti letou praxí  

v oboru nabízí outsorsing

• daňové evidence a podvojného účetnictví

• vedení personalistiky a zpracování mezd 

• průběžný daňový dohled a odborné konzultace

• používaný účetní software 
Pohoda a Pamica (mzdy)

• vyhotovení daňových přiznání  
a výstupů pro instituce

• spolupráce s daňovým poradcem a auditorem

• kanceláře Trhové Sviny a České Velenice

PETRA KLIMKE tel. 777 424 380
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Společnost zemědělské prvovýroby AGS AGRO České Budějovice a.s. 
Dceřiná společnost obchodní firmy ZZN Pelhřimov a.s.
nabízí pracovní příležitost pro obsazení následující pracovní pozice:

Ošetřovatel skotu / pastevec k masnému stádu krav

Místo výkonu práce: 

Kojákovice, Hůrka – Nová Ves u Českých Budějovic

Požadujeme:

• Řidičský průkaz sk. B a T
• Odpovědný přístup k vykonávané práci, samostatnost a časová 

flexibilita
• Kladný vztah ke zvířatům
• Praxe v oboru výhodou

Nabízíme:

• Kvalitní zázemí moderní zemědělské společnosti
• Široké spektrum zaměstnaneckých benefitů 
• Týden dovolené navíc
• Motivující platové podmínky

Bližší informace na tel. 721 570 259
Vaše písemné přihlášky s připojeným strukturovaným 
životopisem 
zasílejte na e-mailovou adresu: martin.divis@agsagro.cz

Ing. Tereza Šímová – zootechnik 601 565 792
e – mail: tereza.simova@agsagro.cz

nebo na níže uvedenou adresu:

AGS AGRO České Budějovice a.s.
Třebízského 1217 
Trhové Sviny 374 01

Společnost zemědělské prvovýroby AGS AGRO České Budějovice a.s. 
Dceřiná společnost obchodní firmy ZZN Pelhřimov a.s.
nabízí pracovní příležitost pro obsazení následující pracovní pozice:

OBSLUHA ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY
(samochodný postřikovač, traktor, příp. další zem. technika)

Místo výkonu práce: 

Trhové Sviny

Požadujeme:

• Vyučení v zemědělském nebo technickém oboru
• Řidičský průkaz sk. B, T, C
• Odpovědný přístup k vykonávané práci, samostatnost a časová 

flexibilita
• Praxe v oboru výhodou

Nabízíme:

• Kvalitní zázemí moderní zemědělské společnosti
• Široké spektrum zaměstnaneckých benefitů 
• Týden dovolené navíc
• Motivující platové podmínky

Bližší informace na tel. 727 901 151
Vaše písemné přihlášky s připojeným strukturovaným 
životopisem 
zasílejte na e-mailovou adresu: martin.divis@agsagro.cz

Ing. Aleš Skalický – agronom 721 570 259
e- mail: ales.skalicky@agsagro.cz                             

nebo na níže uvedenou adresu:

AGS AGRO České Budějovice a.s.
Třebízského 1217 
Trhové Sviny 374 01
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Zdravotní zařízení poliklinika města Trhové Sviny, 
  příspěvková organizace města Trhové Sviny,

  nabízí k pronájmu
  

ordinaci pro výkon 
pediatrického lékaře 
    se zavedenou lékařskou praxí

      v blízkosti hranic s Rakouskem.
  

    Pronájem dle od 1. 7. 2020

  
  Bližší informace  na telefonech:

386 322 741 - kancelář polikliniky
   nebo 

728 144 556  - MUDr. Jindřiška Biedermannová
   - dětská lékařka 

   nebo 
602 646 816 - Ing. Ivana Božáková

  - správce Zdravotního zařízení

  nebo na e-mailech: 
poliklinika.ts@quick.cz  

a ivana.bozakova@tsviny.cz
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Lízátka pro děti na onkologické oddělení Fakultní nemocnice v Motole

Sbor dobrovolných hasičů v Trhových Svinech se letos rozhodl ne-
být tzv. „dobráky“ jen členstvím a činnostmi, které k tomu běžně patří, 
ale i srdíčkem. Nakoupili jsme za částku 10 000 Kč lízátka pro onkolo-
gicky nemocné děti do Fakultní nemocnice v Motole. Sbírka byla zve-
řejněna na internetu a my jsme si řekli, že je to úžasná myšlenka. Děti 
mají po  chemoterapiích železitou pachuť v  ústech a  lízátka jim moc 
pomáhají tuto pachuť zahnat a samozřejmě jim i moc chutnají.

Bohužel, většina z nás moc dobře zná a ví, jak těžký je boj s  touto 
zákeřnou nemocí a pokud postihne ještě malé bezbranné děti, je o to 
náročnější pro ně i pro všechny jejich blízké to zvládnout. Jsou to ne-
uvěřitelní bojovníci, bohužel ne vždy je boj vítězný a období, kterým 
tito lidé musí procházet bývá tím nejtěžším v životě. S touto nemocí se 
bohužel život otočí o 180° a naděje v lepší zítřky je to jediné, co v této 
situaci člověk má. Důležitá je i podpora nejbližších, a to fyzická i psy-
chická a je víc než jisté, že ti co zvítězí, stejně v sobě nosí obavy, kdy 
se zase nemoc probudí. Boj s touto zákeřnou nemocí bývá často běh 
na hodně dlouhou trať a tato cesta je cestou náročnou a smutnou, ale 
zároveň plná nadějí, neuvěřitelné síly, statečnosti, pevných rodinných 
pout, pokory a obětování se. Bohužel dnešní doba je tak moc uspě-
chaná a o úplně jiných prioritách, než jsou ty, které jsou vlastně nej-
cennější, jako je láska, přátelství, rodina a zdraví. Tyto priority začnou 
být těmi hlavními právě v těchto těžkých chvílích a ať chceme nebo ne, 
svůj postoj k životu poté většina z nás přehodnotí.

Do nového roku 2020 bychom tedy chtěli popřát Vám všem, kteří 
s  čímkoliv bojujete, aby bylo co nejvíce bitev vítězných a  ve  Vašich 

očích opět zazářila jiskra radosti a  co nejdéle tam vydržela. A  Vám 
ostatním, abyste nemuseli měnit postoj k  životu kvůli nějaké životní 
tragédii, ale kvůli tomu, že rodina, přátelé a láska jsou prostě nenahra-
ditelní. K tomu spoustu štěstím zalitých dní a hlavně to nejcennější - 
zdraví. Ať vám všem ještě hodně dlouho slouží.

SDH Trhové Sviny

Trénování paměti pro seniory
Od pondělka 2. března začíná pravidelné setkávání s tréninkem pa-
měti. Vždy od 9:45 hodin v domě s pečovatelskou službou ve spole-
čenské místnosti.

Kurzy trénování paměti jsou oblíbenou aktivitou seniorů v mnoha 
obcích, kde poskytujeme nejenom pečovatelskou službu, ale právě 
i  volnočasové aktivity. Kurzy jako takové  jsou velmi žádané a  sami 
účastníci se těší na další pokračování. Proto jsme se rozhodli zorgani-

zovat tuto aktivitu i v Trhových Svinech.
Kurz vede trenérka paměti II. stupně Jana 

Pražáková. Kurz obsahuje 10 lekcí a je pro maximál-
ně 12 účastníků. 

V kurzu odhalujeme fantastické možnosti lid-
ské mysli. Učíme se techniky, které nám pomáhají 

zapamatovat si čísla, data, obličeje, či jmé-
na. Dozvídáme se tipy na trénování paměti 
a zjišťujeme, jak svou paměť rychle a trvale 
zlepšit. S lepší pamětí můžete zvýšit své IQ, 
rozvíjet představivost a kreativitu a dosáh-
nout tak většího úspěchu ve  všech oblas-
tech života. Děláme různé testy, kvízy, hra-
jeme hry. Nikdo ale nezkouší Vaše znalosti 
a veškeré materiály zůstávají Vám.

Přihlásit se můžete již nyní u  Jany 
Pražákové na  tel. čísle 774  916  404, 
nebo přijít osobně na první úvodní setkání 2. března v 9:45 hodin 
do společenské místnosti domu s pečovatelskou službou (aktivita 
je otevřena všem seniorům z Trhových Svinů, nejen těm z DPS). 

Těšíme se na Vás!
Pečovatelská služba Archa Borovany
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LESY OBCÍ TRHOVÉ SVINY A BESEDNICE s.r.o.
Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice informují o prodeji palivového dříví ze skladu Slavče i přímo z lesa.
Nabízí prodej štípaného a kráceného suchého dříví, nebo palivového dříví v délce 2m za výhodnou cenu.

             Cena v Kč bez DPH 15%              Cena v Kč bez DPH 15%
rovnané délka 1m sypané volně ložené 50 cm 33 cm 25 cm

smrk, borovice - neštípané 700 Kč smrk, borovice 510 Kč 600 Kč 690 Kč
smrk, borovice - štípané 820 Kč list. měkká směs 610 Kč 700 Kč 790 Kč
list. měkká směs 800 Kč buk 870 Kč 940 Kč 1 000 Kč
bříza 1 050 Kč dub 780 Kč 845 Kč 940 Kč
olše 1 050 Kč bříza 695 Kč 770 Kč 890 Kč
dub 1 150 Kč
buk 1 250 Kč
manipulační odřezky jehličnaté 300 Kč poznámka:
manipulační odřezky listnaté 400 Kč dopravu štípaného a kráceného dříví zajišťujeme kontejnerovou soukromou firmou

kontejner = 10 prm jehličnatého nebo 7 prm listnatého paliva
cena dopravy kontejnerem cca 500 - 1000 Kč, dle ujetých km

AKCE 400 Kč/ 1 prm doprava dříví 2m v nabízené akci je zdarma !
smrk, borovice v délce 2m vysvětlivky:   1 prm = prostorový metr,  1 prms = prostorový metr sypaný
minimální množství celý kamion ( cca 50 prm) PŘÍJEM OBJEDNÁVEK :  Tel: 605 247 166, E-mail: hauser.emanuel@seznam.cz
cena je včetně DPH a dopravy www.lesy-obci-trhove-sviny-a-besednice.cz
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ZPRÁVY

Z ENGELU

EKOLOGIE JE PRO NÁS VELKÉ TÉMA

ENGEL je globální společnost připravená postavit se různým výzvám. 
Jedním ze součastných velkých produktů je definice politiky ochrany životního prostředí.
Důvodem není jen samotná odpovědnost, ale také úspora nákladů a inovativní technologie.

Nová lakovna moderně zabraňuje tepelným 
ztrátám a využívá i rekuperaci tepla z lakovaných 
dílů. Uzavřený systém s čistěním a recyklací od-
padní vody, pak šetří vodu v objemu cca 16 met-
rů kubických každé dva týdny. 

Dalším důvodem proč se společnost ENGEL vě-
nuje environmentálnímu managementu je zavede-
ní a implementace ISO 14001. Tento důležitý krok 
se může stát naší konkurenční výhodou. Správně 
nastavený systém environmentálního manage-
mentu totiž ovlivňuje ziskovost firmy. To znamená,  
že společnost, která tento způsob řízení systema-
ticky používá a dále rozvíjí, je např. schopna výraz-
ně zredukovat své náklady. Uspořené prostředky 
lze následně použít pro další investice, např. do 
modernějších zařízení a tím opět dosáhnout dalšího 
snížení nákladů. 

Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

www.pracevengelu.cz

Používání zpracovaného plastového odpadu k výrobě nových 
výrobků z umělé hmoty patří ve stále větší míře k prvořadým úko-
lům při zavádění cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu. 
Jako výrobce vstřikovacích zařízení a poskytovatel systémových 
řešení pomáhá ENGEL svým zákazníkům jednak upravovat stále 
více produktů pro využití k recyklaci a zároveň neustále zvyšovat 
podíl recyklátů v nových výrobcích. 

projektů
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Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte 
na email tslisty@gmail.com. Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) 
nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS Word, fotografie a obráz-
ky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit.  
Příjem inzerce pouze elektronicky  na email: inzercetsl@gmail.com, tel.: 386 301 411

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci.
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