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Vítání léta po myslivecku
8. ročník dětského dne, tentokrát nazvaný Vítání léta po myslivecku, se uskutečnil 10. 7. 2021 od 13:00 hodin 
na myslivecké střelnici. Termín jsme vzhledem k různým epidemiologickým opatřením zvolili účelově až 
na dobu prázdnin, a to s podobným názvem, jako tomu bylo v loňském roce na začátku školního roku. Není 
momentálně žádoucí příliš velký shluk osob a žádné velké plánování také ještě pořád není možné. Občas se 
změní nějaká opatření, takže dětský den ano, ale pokud možno skromněji a stále ještě s dezinfekcí.

Ti, kdo chodí pravidelně, už vědí, že je zde soutěž 
ve střelbě ze vzduchovek, vědomostní kvíz a několik 
atraktivních soutěží. Na rozdíl od jiných ročníků zde 
byla též ukázka lovecky upotřebitelných psů s výkla-
dem k jednotlivým plemenům, ukázka sportovních 
terčových vzduchovek, či vědomostní kvíz tak tro-
chu jinak, než jsme byli zvyklí.

Občerstvení zajistil pan Beran, takže kdo chtěl 
něco jiného, než špekáčky z  ohně s  limonádou, 

které jsme dětem věnovali, mohl si zakoupit 
jiné občerstvení, dle nabídky. Špekáčky na  oheň 
věnoval Jan Jabali, skákací hrad zapůjčil Petr 
Sojka, literaturu zakoupil Jan Kocina, bonbóny 
a  finanční příspěvek věnovali pánové Lubomír 
Pícha a  Stanislav Němeček. Nechyběl marcipán 
od  manželů Šnok hausových, k  vyjížďkám koně 
 Honzy Veselého a  jeho partnerky Ivony a  propa-
gační předměty od Kooperativy. Finanční podporu 

Dokončení na další straně
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jsme dostali od  Města Trhové 
Sviny, od pojišťovny Kooperativa, 
od  společnosti A. Schmied, s.r.o. 
a  od  GPN GmbH - o.s. Česká re-
publika. Všem, kteří podporují 
aktivity Mysliveckého spolku, 
které jsou ve  prospěch naší mlá-
deže velice děkujeme, stejně tak 
i  členům našeho mysliveckého 
spolku za organizaci tohoto dne.

Celé odpoledne bylo co na-
bídnout. Při příchodu  na  střelni-
ci  byl každý upozorněn na  to, že 
v areálu se pořizují fotografie, že 
je možné se občerstvit a  hlavně 
se ptát, aby si návštěvníci od-
nesli domů nejenom nějakou tu 
drobnost s  pěknou vzpomínkou, 
ale i  také nějakou tu vědomost. 
Každý dostal vzduchovkový terč, 
který byl podepsán a  posloužil 
nejenom ke střelbě, ale i k získání 
razítek na  různých stanovištích. 
Celý upotřebený terč  bylo pak 
možné v klubovně spolku vymě-
nit za nějaké drobnosti, převážně 
v  podobě školních potřeb. Takže 

od  prezentace trofejí s  krátkým 
výkladem, přes poznávání dřevin 
a chůzi na chůdách k lukostřelbě. 
Pak už ty vážnější soutěže, jako 
kvíz, vzduchovky a  pro volnou 
zábavu sloužila jízda na koni, ská-
kací hrad a již zmíněná ukázka lo-
veckých psů.

Oheň lákal na příjemné poseze-
ní se špekáčkem a limonádou, kde 
se shlukovali návštěvníci a  vzá-
jemně si povídali. Nikdo nemusel 
spěchat, a  tak jsme na  sklonku 
dne vyhlásili nejlepší vzduchov-
kové střelce a vylosovali 3 účast-
níky vědomostního kvízu. Každý 
z nich dostal něco navíc, aby ne-
odcházel s  prázdnou a  mohl se 
radovat z ceny, kterou si plně za-
sloužil. Vzájemně jsme se rozlou-
čili, vše po  sobě uklidili a  mohli 
se rozejít s nadějí, že za rok snad 
opět na střelnici na shledanou.

Za MS Jan Špilauer

Vítání léta po myslivecku
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Uzavírka Trocnovské ulice
Uzavírka a  především objízdné 
trasy byly a  stále ještě jsou vel-
mi žhavým tématem. Situaci 
jsem se snažila hned v  prvních 
dnech vysvětlovat především 
na facebooku, ale i osobně a te-
lefonicky. Teď tedy ještě pro ty, 
kteří raději čtou v listech, se budu 
snažit dotazy a připomínky, které 
jsem zaregistrovala, ještě jednou 
shrnout.

Uzavírku objednává a  platí 
Jihočeský kraj, zpracovala ji 
odborná firma, schválil (a upra-
vil) dopravní odbor policie ČR, 
vydal dopravní odbor města. 
Historii, včetně toho, proč se vše 

řešilo na poslední chvíli, jsem popsala v minulých Trhovosvinenských 
listech.

Zásadní problém je, když řidiči nezaregistrují, popř. nerespektu-
jí značku na začátku města u benzínové pumpy. Do úzkého by měl 
jet jen ten, kdo pokračuje dál na Něchov, Březí atd. Jinak je objížď-
ka vedena Dělnickou, Jeronýmovou a  Husovou ulicí na  Žižkovo 
náměstí. Zpět se potom jede přes náměstí (od září Brankou na  se-
mafory) a po nábřeží do ulice Štefanikovy, přes semafory úzkým 
na České Budějovice. Průjezd Školní ulicí je omezen kvůli bezpeč-
ností dětí u školy a školky. Toto omezení vzniklo spolu s nutnými vý-
jimkami pro dopravu nad 6 t (zásobování apod.)

Můj požadavek byl, aby byla Jeronýmova jednosměrná - bylo mi 
potvrzeno, že to ani jinak nemůže být. Pak jsem chtěla, aby byla ma-
ximálně snížena tonáž vozidel na našich místních komunikacích 
(Dělnická, nábřeží atd.). Především kvůli Jeronýmově ulici tedy vznikl 
takový velký kruhový objezd. Je veden v tomto směru, protože zatímco 
od Českých Budějovic se doleva odbočuje na rovině, v Husově ulici by 
to bylo v zatáčce. Zároveň to byl požadavek od autobusů zajišťujících 
dopravní obslužnost, že jim vyhovuje tento směr.

Často se ptáte, proč je jednosměrné nábřeží po  obou stranách. 
Od začátku bylo odbornou firmou stanoveno, že po nábřeží je také 
možné jezdit jen jedním směrem. Je pravda, že po většinu své dél-
ky je komunikace dostatečně široká, ale před křižovatkou s  ulicí 
Štefanikovou se výrazně zužuje, především na mostě přes Farský 
potok před jeho soutokem se Svinenským potokem. Následně byl 
odbornou firmou upraven i směr dopravy na druhé straně nábře-
ží, a  to do  stejného směru, jako je vedena objížďka po  druhé straně 
nábřeží. Důvodem bylo to, že by nebyla využívána objížďka přes 
ulici Dělnickou. V Trocnovské ulici by se před semafory začaly tvo-
řit fronty, které by v  dopravních špičkách zcela znemožnily průjezd 
do sousedních ulic, včetně parkoviště k Lidlu. Přiznávám, že mě toto 
rozhodnutí na začátku také překvapilo, ale toto vysvětlení se mi zdá-
lo logické. Situace po  uzavření Trocnovské ulice ukázala, že to bylo 
moudré rozhodnutí - Dělnickou ulicí by nikdo nejezdil a pohyb pře-
devším pěších u polikliniky by byl velice nebezpečný. Také je nutné 
počítat s tím, že od polikliniky je nutné zajistit rychlý výjezd vozidel 
Zdravotnické záchranné služby, a  i  ta by na  této úzké komunikaci 
byla velmi komplikovaná.

Značku „průjezd zakázán“ na  této straně nábřeží jsme se snažili 
umístit již dříve, ale nebylo nám to doporučeno s tím, že je obtížné její 
dodržování kontrolovat. V takto silném provozu by to bylo naprosto 
nemožné.

Dále jsem zaregistrovala stížnosti na stav obslužné komunikace 
za poliklinikou a proč je po ní vedena objízdná trasa. Na tuto obsluž-
nou komunikaci pochopitelně žádný ukazatel objízdnou trasu ne-
vede. Jak říká sám její název, jde o obslužnou komunikaci a není urče-
na k průjezdu.

Další dotaz byl na to, proč není úzké také jednosměrné. Ve zmí-
něném směru Něchov atd. je poměrně silná doprava, a  pokud by 
i ta měla jet přes ulici Dělnickou, bylo by to značné navýšení zátěže 
v celém městě.

Také jsem zodpovídala dotaz, který - přiznám se - napadl i mě. Bylo 
by možné změnit přednost jízdy při výjezdu z  ulice Jeronýmovy 
do ulice Husovy - především s ohledem na prudký kopec a nepříjem-
né rozjíždění v něm, pokud by se zde vytvořila kolona? Bylo mi vysvět-
leno, že změna přednosti jízdy mezi komunikacemi 2. třídy (Husova) 
a 3. třídy (Jeronýmova) by neprošla přes dopravní policii, protože 
je velmi nebezpečná. I nyní, když vidím, kolik řidičů jezdí po pamě-
ti (nebo podle vozidla před ním), uznávám, že by to bylo nebezpeč-
né. Naopak změna přednosti jízdy v  ulici Dělnická byla navržena 
i schválena, kvůli plynulosti dopravy, protože se jedná o komunikace 
3. třídy.

Zajímavá je i otázka, o kolik se prodlouží průjezd, pokud se pojede 
Dělnickou ulicí. Ze srovnání obou tras na mapách vychází něco přes 
100 m, čas zůstává stejný. Pochopitelně se může prodloužit při če-
kání na odbočení doleva i při výjezdu na hlavní silnici. Podobně může 
vycházet ale i zpoždění na semaforech v úzkém. Za už opravdu ne-
logické považuji to, když si někdo stěžuje na kilometrové prodloužení 
objízdné trasy a zároveň upozorňuje na to, že by vše bylo jednodušší, 
kdyby byl obchvat. Nebudu komentovat ani to, že ti, kdo tvrdili, že je 
možné obchvat postavit rychle, dobře věděli, že to není ani technicky 
ani legislativně možné, ani to, že dnes by všichni chtěli jezdit po ne-
realizované přeložce. Ale představte si prodloužení a zároveň i využi-
telnost objízdné trasy po obchvatu především pro dopravu po městě.

Zároveň ale musím říct, že jsem od  začátku upozorňovala na  to, 
že značení u  benzínové pumpy by mělo být daleko výraznější, 
že zde chybí ukazatel na centrum. Dále pak, že chybí značení objížď-
ky např. při výjezdu z parkoviště u Lidlu, a že značení při výjezdu 
z Jeronýmovy ulice je zvláště pro cizí řidiče zavádějící a že velmi 
často vjíždí do ulice Komenského a do dalších uliček starého měs-
ta. Bylo mi řečeno, že výraznější značení nebylo povoleno, že již takto 
je tam mnoho ukazatelů a že výjezd z Jeronýmovy ulice je značen dob-
ře, protože při vjezdu na Husovu ulici by se mělo vozidlo nakolmit, tedy 
jet skutečně doprava. Přesto 
si myslím, že nelze říci, že je 
něco dobře, když to nefunguje. 
Využila jsem tedy svolání schůzky 
se všemi účastníky této rekon-
strukce a znovu jsem požadovala 
doplnění a  zvýraznění těchto tří 
míst. Byla jsem podpořena i zá-
stupci Jihočeského kraje, proto 
doufám, že se nějaké řešení 
najde.

Zmíněná schůzka ale měla 
daleko větší význam. Již před 
zahájením rekonstrukce jsme 
upozorňovali na  špatný stav 
komunikace v  Dělnické ulici 
a bylo nám krajem přislíbeno, že 
po ukončení rekonstrukce ulice 
Trocnovská dojde i  na  opravu 
této ulice. Především díky inici-
ativě pana hejtmana jsme zahá-
jili jednání o  možné opravě již 
nyní, tzn. otevřela se tedy diskuze 
nad tím, jaké by bylo možné vyu-
žít metody oprav, jak by byly ča-
sově náročné, a především se jed-
nalo o  alternativních objízdných 
trasách po dobu opravy Dělnické 
ulice. Pevně věřím, že najdeme společné řešení, že oprava bude re-
alizována a že i přispěje k většímu zájmu o tuto objízdnou trasu.

Věřím, že až všichni začnou respektovat značení, vše se uklidní. 
Zároveň všechny prosím o  trpělivost. I  mně se některá řešení zdá-
la jednodušší, ale je potřeba si vše dovysvětlit v širších souvislostech. 
Zároveň děkuji všem, kteří jsou ochotni si věci nechat vysvětlit, a pře-
devším děkuji těm, kteří mě upozorňovali na skutečně problémová 
místa.

Z diáře  
starostky
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	 Z	DIÁŘE	STAROSTKY	 pokračování

Rekordní stavební sezóna
Abych ale dostála názvu této rubriky a opravdu napsala, co v mém diáři 
zabírá nejvíce času, jsou to v současné době kontrolní dny na stav-
bách. Na větších stavbách se konají pravidelně každý týden, u men-
ších podle potřeby. Shodli jsme se na  tom, že nikdo nepamatuje, že 
bychom v jednom roce realizovali tolik velkých staveb najednou.

Na konci června byla dokončena rekonstrukce budovy č.p. 92 
na  Žižkově náměstí (stará pošta). Příprava této rekonstrukce byla 
poměrně složitá, a  to především proto, že město je spoluvlastní-
kem této nemovitosti společně s Českou spořitelnou a Komerční 
bankou. Poté, co Česká spořitelna svůj podíl prodala, byla situace ješ-
tě komplikovanější, ale nakonec byla nalezena dohoda. Nahrazena 
byla okna, vstupní dveře, prosklená vrata, byl ošetřen krov, opra-
vena střecha, nová je fasáda na historické budově i na části, kterou 
užívá Česká spořitelna. V nejbližších dnech budou osazeny nové ho-
diny. Z  celkové položky 4.034.111 Kč město hradilo částku ve  výši 
1.558.424 Kč, což odpovídá vlastnickému podílu města. Výběrové 
řízení vyhrála stavební firma Brož - Ledinský, s.r.o., byli jsme s je-
jich prací velmi spokojeni, a to nejen pro to, že nevznikly žádné vícená-
klady a byla dodržena vysoutěžená částka.

Akce, u které čekáme jen na kolaudační rozhodnutí, je nová žlutá 
třída v Mateřské škole Beruška. Třída bude určená pro ty nejmenší, 
tzn. pro děti od dvou do tří let.

Letošní největší akce - rekonstrukce školní jídelny - se přes obtíže 
také blíží ke zdárnému konci. Celé staveniště se po dobu rekonstruk-
ce podobalo mraveništi; firma zde musela nasadit mnoho lidí, práce 
probíhají souběžně jak v samotné jídelně, tak ve sklepích, na střeše 
i  zvenku budovy. V  samotné jídelně probíhají dokončovací práce, 

instaluje se kompletně nové vybavení kuchyně. Fasáda je na  jed-
né straně již hotová. Musíme se ještě vypořádat se spodní vodou 
ve sklepích a bohužel máme velký problém s dlouhými dodacími 
lhůtami na nábytek do jídelny.

Rýsovat se začíná již také multifunkční hřiště - opravdu dobře vy-
padá osazená tribuna z monobloku.

Dokončená rekonstrukce ... ... staré pošty. Žlutá třída... ...pro 2-3leté děti...

v MŠ Beruška.
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O rekonstrukci první části Trocnovské ulice jsme již mluvili, prá-
ce pokračují dle harmonogramu. Po festivalu Karla Valdaufa je 
naplánováno i uzavření náměstí a i zde by měly být zahájeny práce 
na rekonstrukci silnice. Někdy se zlobíte, že jsou dny, kdy se na stavbě 
nepracuje, nebo se vám zdá, že by pracovníci měli pracovat víc atd. 

K tomu mohu říci jenom to, že to je záležitost čistě stavební firmy. Jsou 
práce, po  kterých musí následovat technologická přestávka, po  deš-
tích je problém s hlubokými výkopy atd. Nicméně splnění vysoutě-
ženého termínu je pro firmu závazné, a to, jak si práce rozvrhne, je 
pouze na ní.

Naopak na svém začátku je stavba nového vodovodu a kanali-
zace na Svatou Trojici. V těchto dnech byla stavba předána, probíhá 
zaměření trasy a samotné stavební práce by měly začít na konci srp-
na. Bohužel jsme museli velmi dlouho čekat na vydání rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a bez tohoto dokumentu jsme nemohli stavbu 
zahájit. Dokončena tedy bude až v příštím roce.

Mgr. V. Korčaková

	 Z	DIÁŘE	STAROSTKY	 dokončení

Probíhající rekonstrukce Trocnovské ulice
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	 INFORMACE	Z	RADNICE
Zápis  ze 13. jednání rady města,
které se konalo 30. 6. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl, P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny

• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
• schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro obec Hrušky, bankovní 

spojení 123-4548350207/0100. (pro 5)
• schvaluje finanční dar ve výši 20.000 Kč pro Základní školu Hrušky, 

bankovní spojení 86-1724430297/0100. (pro 5)
• schvaluje finanční dar ve  výši 20.000 Kč pro Mateřskou školu 

Hrušky, bankovní spojení 86-1724720227/0100. (pro 5)
• schvaluje poskytnutí finančního příspěvku organizaci Domov 

pro seniory Chvalkov, Chvalkov 41, Čížkrajíce, 374 01 Trhové Sviny, 
ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 5)

• schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 a předkládá zastupitelstvu 
města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 11.142.404,60 Kč
- změny ve výdajích o celkovou částku11.142.404,60 Kč. (pro 5)

• rozhodla pronajmout část pozemků parc. č. 3845/1 a 3845/26 v k. 
ú. Trhové Sviny za účelem zajištění hlavního občerstvení po dobu tr-
vání festivalu Valdauf 2021 panu J. Jabalimu na dobu určitou od 20. 
8. 2021 do 22. 8. 2021. (pro 5)

• rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové 
Sviny za účelem umístění stánku na prodej občerstvení po dobu tr-
vání festivalu Valdauf 2021 panu F. Valterovi na dobu určitou od 20. 
8. 2021 do 22. 8. 2021. (pro 5)

• rozhodla na základě nesplnění požadavků, které byly specifiková-
ny v  poptávce zveřejněné v  období 8. 6. - 22. 6. 2021 na  zajištění 
provozovatele zábavných podniků v období trhovosvinenké poutě 
2021, vyloučit z výběrového řízení pana xxx. (pro 4. zdržel se 1)

• rozhodla, na základě výběrového řízení, uzavřít smlouvu o provo-
zování zábavných podniků v  období trhovosvinenké poutě 2021 
s  panem J. Holým, nabídková cena xxx Kč za  pronájem prostran-
ství. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 
4, zdržel se 1)

• byla informována o možnosti navýšení pojistného o škody vzniklé 
vichřicí na městském majetku.

•  byla informována o připravovaném výběrovém řízení na stavební 
úpravy v prostoru ZŠ v souvislosti se zřízením venkovní učebny ZŠ.

• rozhodla, na  základě poptávkového řízení, zajistit dodávku ná-
bytku pro školní jídelnu v Trhových Svinech od firmy A J Produkty 
s.r.o., Baarova 885/1a, 140  00 Praha 4 Michle, nabídková cena 
310.099,40 Kč bez DPH (375.220,27 Kč včetně DPH) a pověřuje sta-
rostku podpisem smluvního dokumentu. (pro 4, zdržel se 1)

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

Věra Bartošová

Zápis  ze 14. jednání rady města,
které se konalo 14. 7. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. arch. J. Weinzettl

Rada města Trhové Sviny
• rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu 

o dílo na dodavatele stavebních prací "Venkovní učebna ZŠ, Trhové 
Sviny" s  firmou Stavitelství Beneš s.r.o., Pekárenská 1154, 374  01 
Trhové Sviny, nabídková cena 442.205 Kč bez DPH (535.068 Kč včet-
ně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
(pro 5, zdržel se 1)

Věra Bartošová

Zásady pro umisťování reklamních 
zařízení a označení provozoven
Byla to právě iniciativa radních tohoto města, která vedla ke zpracová-
ní „Zásad pro umisťování reklamních zařízení a označení provozoven 
z hlediska památkové péče v Městské památkové zóně Trhové Sviny“. 
Vypořádat se s reklamním smogem a nastínit podobu a formu označe-
ní provozoven či informačních zařízení je nelehký úkol. Už jen proto, 
že co se líbí a zdá vkusné jednomu, nemusí se líbit druhému. A sou-
časně je zapotřebí míti v potaz i  to, že každý majitel nemovitosti má 
svá práva, ale s tím spojené i povinnosti. O to více to platí, nachází-li 
se jeho nemovitost v městské památkové zóně nebo jinak chráněném 
území, či je přímo zapsaná v ústředním seznamu jako nemovitá kultur-
ní památka.

V  těchto vytvořených zásadách jsme se pokusili být nápomocni 
všem těm, kterých se to týká. Ať už jsou to podnikatelé, majitelé ne-
movitosti, provozovatelé outdoorové reklamy, kteří se v dané MPZ na-
cházejí či provozují živnost. Zásady mají především pomáhat a sloužit, 
není účelem někoho trestat nebo poučovat. Dozvíte se v nich, jak po-
stupovat, co je zapotřebí splnit, zda podléhá záměr nějakému povolo-
vacímu režimu, případně na koho se obrátit. Jsou zde uvedeny i para-
metry, vhodný výběr materiálu, reálné příklady, jak by měla reklama či 
označení provozovny vypadat vůči fasádě i veřejnému prostoru.

Kultivace veřejného prostoru a  jeho estetické vnímání je velmi dů-
ležitou složkou života lidí ve  městě. V  prostoru, ve  kterém se cítíme 
dobře, chceme přeci být a trávit v něm i svůj volný čas. Městská památ-
ková zóna Trhové Sviny je jednou z nejhodnotnějších částí města. To je 
důvod, abychom k ní přistupovali zodpovědně. Ne jen jako vlastníci či 
provozovatelé, ale třeba i jako návštěvníci.

Kdokoli se tedy chystá umisťovat reklamu, označovat provozovnu 
v  městské pa-
mátkové zóně, se 
může informovat 
samozřejmě i  pří-
mo na MěÚ Trhové 
Sviny -  odbor  vý-
stavby, kulturních 
památek a územní-
ho plánování, kde 
mu rádi poradíme 
a  případně pomů-
žeme celý jeho zá-
měr zrealizovat.

Jana Kokejlová
Odbor výstavby, 

kulturních pamá-
tek a územního 

plánování

Foto: P. Kysela
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Požár centrální kotelny 
v Trhových Svinech
V úterý 13. července krátce před polednem vznikl v provozu centrální 
kotelny v Trhových Svinech požár technologických prvků na hlavním 
kotli K2. Na  místo byly přivolány jednotky profesionálních hasičů 
z  Trhových Svinů, Českých Budějovic a  několik jednotek dobrovol-
ných hasičů z blízkého okolí. S ohledem na složitost technologie, kdy 
příčinou vzniku požáru byl unikající termo olej, byl zásah ze strany 
záchranného sboru ukončen až po 48 hodinách.
Dodávka tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody byla kvů-
li této události na několik hodin přerušena, aby mohla být po splnění 
několika bezpečnostních opatření a požadavků ze strany záchranné-
ho sboru znovuobnovena zhruba po 24 hodinách ze záložního kotle 
K1.

V  čase vzniku této zprávy je již událost ze strany Hasičského zá-
chranného sboru Jihočeského kraje vyšetřena a uzavřena. Jako pří-
čina  vzniku požáru byla stanovena technická závada na  olejovém 
výměníku kotle K2 a v souvislosti se vznikem požáru nebylo zjištěno 
porušení předpisů. Z  probíhajících jednání se zástupci pojišťovny 
a  s  autorizovaným servisním technikem, který mj. zpracovává od-
borný posudek o rozsahu škod i návrhy řešení na obnovu technolo-
gie, v čase vzniku této zprávy zatím relevantní informace k dispozici 
nejsou.

V  souvislosti s  předchozím sdělením není tedy v  tuto chvíli ani 
možné stanovit termín znovuobnovení výroby tepelné energie 
na  kotli K2 a  s  ní související výroby elektřiny na  ORC turbogenerá-
toru. Odběratelé tepelné energie ovšem nemusí mít o  dodávku ze 
strany centrálního zásobování teplem obavy. V krajním případě bude 
tato dodávka v zimním období zajištěna z kotle K1 a ze záložních ply-
nových kotlů, které svými výkony s rezervou pokryjí kapacity všech 
odběratelů.

Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem zaměstnancům 
(i bývalým) Tepelného hospodářství za zvládnutí této události před 
příjezdem hasičských jednotek, kdy za dodržení všech bezpečnost-
ních i požárních předpisů provedli úkony vedoucí k tomu, že škody 
nejsou ještě většího rozsahu a především, že situaci zvládli bez újmy 
na vlastním zdraví. Následně jim patří mé poděkování za rychlou ob-
novu dodávky tepelné energie, a to ve značně ztížených podmínkách 
za probíhajícího zásahu hasičských jednotek. Věřím, že v dalším vydá-
ní Trhovosvinenských listů již bude možné poskytnout občanům bliž-
ší informace o obnově technologických celků zasažených požárem. 

Za Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o.
 Ondřej Kolář   
� Jednatel pověřený řízením společnosti

Nezapomeňte na výměnu starých kotlů, kotlíkové dotace budou pokračovat
Kotlíkové dotace se nově soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy, 
kterým nabízí možnost získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle. 
Domácnosti si tak budou moci požádat o dotace maximálně do 1. září 
2022, kdy začne platit zákaz provozu starých neekologických kotlů.

Domácnosti s  nižšími příjmy nadefinovalo Ministerstvo životní-
ho prostředí na  základě modelu Agentury pro sociální začleňování. 
Domácnost, kde jeden člen domácnosti vydělal v  roce 2020 maxi-
málně 170  900 korun čistého příjmu, bude mít možnost si požádat 
o kotlíkovou dotaci s 95% podporou. Výdělky dětí se považují vždy 
za nulové a nesledují se, za každé dítě se však zvyšuje příjem celé do-
mácnosti o stanovený maximální strop 170 900 korun. To znamená, že 
na  95% dotaci tak dosáhne například čtyřčlenná domácnost složená 
ze dvou dětí a dvou dospělých, kde oba rodiče (nebo jen jeden z nich) 
vydělali v roce 2020 dohromady ne více než 683 600 Kč čistého příjmu 
za celý rok. Domácnosti složené čistě z důchodců pobírajících starob-
ní nebo invalidní důchod 3.  stupně mají na  95% dotaci automaticky 
nárok, samozřejmě pokud splní další (technické) podmínky stanovené 

programem. Žadatelé budou mít navíc možnost získat prostředky 
na výměnu kotle již před jeho výměnou - tzn. například zálohovým fi-
nancováním ze strany krajských úřadů.

Ostatní domácnosti si budou moci požádat o až 50% dotaci na vý-
měnu kotle v  programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Zde si žádost 
může podat každý bez prokazování výše příjmů po  splnění technic-
kých podmínek programu. V NZÚ si navíc může žadatel nakombinovat 
různá ekologická opatření (např. výměnu zdroje a zateplení objektu) 
a získat tak vyšší celkovou dotaci. Dotace z programu NZÚ je vyplácena 
vždy až po realizaci opatření.

V obou schématech (kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími pří-
jmy i NZÚ) platí, že žadatelem o dotaci je vlastník nebo spoluvlastník 
nemovitosti. Nově jsou také podporovány výměny kotlů v  bytových 
jednotkách bytových domů a trvale obývaných rekreačních objektech.

Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy
Domácnost s  nižšími příjmy = průměrný čistý příjem na  člena 

domácnosti 170 900 Kč v roce 2020
• sledovány jen běžné příjmy za rok 2020 - zdanitelné příjmy, důcho-

dy, vybrané typy dávek
• příjmy dětí a studentů do 26 let jsou považovány za nulové
Dotace 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:
Podporované zdroje tepla Max. výše dotace (Kč)
Plynový kondenzační kotel 100 000
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000
Tepelné čerpadlo 130 000

Dotována výměna následujících zdrojů:
• starých kotlů na pevná paliva nesplňujících parametry 3. nebo vyšší 

emisní třídy
• lokálních topidel
• elektrických zdrojů tepla (pouze za elektrická TČ)
• bonus za kombinaci s dalšími úspornými opatřeními - výše bo-

nusu dle počtu a typu opatření
• pouze ex-post financování -  vyplacení dotace až po  výměně 

zdroje
Dotace pro ostatní domácnosti z programu Nová zelená úsporám
Dotace max. 50 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

Typ zdroje tepla Max. dotace 
RD (Kč)

Max. dotace  
BD (Kč / b.j.)

Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel 
na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

80 000 25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou 
paliva a celosezónním zásobníkem pelet

100 000 25 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění 80 000 25 000
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 18 000
Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000
Kombinovaná výroba elektřiny a tepla - 30 000

Spuštění žádostí se očekává na přelomu září/října 2021.
Bude nutno doložit:

• Formulář žádosti o podporu
• Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje 

tepla
• Doklady prokazující vlastnický stav k nemovitosti, kde je nový zdroj 

tepla realizován
• Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na  otopnou sou-

stavu a komínové těleso
Při doložení realizace je nutné prokázat ekologickou likvidaci staré-

ho kotle
Podrobné informace jsou zveřejněny na internetu a na stránkách KÚ 

v  Českých Budějovicích http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz, 
kam se budete moci obracet i se svými dotazy a který také veškerou 
agendu ohledně výměny kotlů bude vyřizovat. 

Za odbor životního prostředí, ochrana ovzduší
Ing. Jitka Neprašová
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Prvňáčci, kterých je letos opravdu požehnaně.

Loučení s předškoláky

Loučení s  našimi nej-
staršími dětmi z  ma-
teřské školy je pro nás 
vždy srdcová záležitost. 
Letos jsme se s  nimi 
mohli rozloučit podle 
našich představ.

25. 6. dopoledne jsme 
se setkali všichni na rad-
nici s  paní starostkou. 
Děti si připravily pásmo 

plné básniček a  písní, které paní 
starostce předvedly. Poté jim 
paní učitelky předaly věcné dary. 
Všichni jsme dětem popřáli dobrý 
start na základní škole.

Odpoledne byla pro děti při-
pravena Pohádková zahradní 
slavnost. Celé odpoledne pro-
bíhaly přípravy na  zahradě MŠ 
Čtyřlístek. Byla to premiéra pro 
naši novou zahradu a zrovna ta jedna z nejkrásnějších.

Když byla zahrada nazdobena a připravena pro naše před-
školáky, začala se plnit rodiči s  dětmi. Program mohl začít. 
Paní ředitelka přivítala všechny krátkým pozdravem a  mág 
Martin Čejka děti okouzlil kouzelnických vystoupením. Celá 
zahrada byla pohádkově začarovaná. Paní učitelky se pře-
vlekly do  kostýmů Křemílka a  Vochomůrky, víly, princezny 
a  prince, čarodějnice, Popelky, draka a  Rákosníčka. Děti po-
znaly všechny pohádky a  za  odměnu mohly s  rodiči plnit 
pohádkové úkoly na  zahradě. Sluníčko krásně svítilo, děti 
zářily radostí. Při plnění disciplín děti dostávaly zlaté dukáty, 
za které si v obchodě "U Vodníka" nakoupily odměny. Všichni 
se průběžně občerstvovali dobrotami, které rodiče připravili. 
Velké díky za tuto spolupráci.

Při dojemné hudbě byli holčičky a kluci pasováni paní ředi-
telkou na školáky. V očích rodičů se zaleskly slzy. Zahradou se 
nesl zpěv dětí, který patřil jejich maminkám a tatínkům.

Na závěr jsme si společně opekli buřty a vše ukončila velká 
průtrž mračen.

Naše děti jsme společně vyprovodili za  bránu mateřské 
školy a  popřáli jim, aby v  životě prožívaly hodně krásných 
okamžiků, jako byl tento.

Marie ŠtanglováV září tito prvňáčci naplní 1.A,B,C,D.
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	 SPOLEČENSKÁ	KRONIKA
SDH Něchov  

gratuluje k životnímu jubileu

Krásné  70. narozeniny  oslavili naši dlouholetí členové Sboru dob-
rovolných hasičů Něchov:  pan  Karel Horák  dne  10. ledna,  pan  Jiří 
Pelech dne 25. dubna a pan Miloš Vlásek dne 12. června. S ohledem 
na celou situaci v rámci epidemie Covid-19 jsme si dovolili naše gra-
tulanty navštívit až v  měsíci červnu, abychom neohrozili jejich, ani 
naši bezpečnost. 

Za celý sbor i  obec přejeme všem jubilantům především pevné 
zdraví, krásná léta a stále pozitivní pohled na život. 

To vše přejí Něchováci

Zahradní slavnost v Mateřské škole Beruška
Pondělní parné odpoledne 28. 
6. 2021 se stalo pro mnohé rodi-
če předškoláků  z  Mateřské ško-
ly Beruška nezapomenutelným 
a  velmi dojemným zážitkem. 
Jejich děti vyrostly a  nastal pro 
ně čas rozloučit se se školkou. 
Nastává jim další životní eta-
pa - nástup do  základní školy. 
Připravili jsme si tedy společně 
zahradní slavnost. Zahájila ji paní 
ředitelka emotivním přivítáním. 
Vystoupení kouzelníka zpestřilo 
připravený program. Děti z  jed-
notlivých tříd s  radostí a  velkým 
nasazením rodičům přednášely, 
zpívaly a  tančily. Slavnostní „pa-
sování“ na školáky bylo vrcholem 
odpoledne. Po poslední společné 
písničce se určitě nikomu nechtě-
lo domů, a tak u prostřených stolů 
plných doneseného ovoce, sla-
ných i sladkých dobrůtek, u malo-
vání na obličeje dětí pokračovala 
přátelská a  neformální atmosfé-
ra do pozdního odpoledne.

Přejeme všem našim „školáčkům“ hodně úspěchů nejen v základní 
škole, ale i v celém dalším životě.

Kolektiv MŠ Beruška
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Dětský den s vítáním léta a 5. ročník PING-PONG CUPU na Svaté Trojici
Naše vesnice ožila již poněkoli-
káté dětským dnem spojeným 
s  ping-pongovým turnajem. 
O  trochu netradiční termín se 
letos „postaral“ opět covid. Ale 
i  přes tuto nepříjemnost jsme si 
sobotu 3. července užili všichni 
do jednoho, tedy hlavně děti.

Termín tradiční nebyl, ale mís-
to ano - opět jsme se všichni se-
šli u  Lomečku. Díky pozdějšímu 
termínu konání jsme rovnou také 
přivítali léto a  prázdniny. Počasí 
nám přálo, skoro celý den svítilo 
sluníčko a bylo teplo - děti se tedy 
mohly během dne průběžně chla-
dit ve  vodách Lomečku. Kdo ne-
chtěl (nebo neuměl) plavat, mohl 
brázdit vody Lomečku na lodi.

V  prostorách naší společenské 
budovy se konal 5. PING-PONG 

CUP. Letos své dovednosti s  pingpongovou pálkou poměřily pouze 
děti. U dětí probíhal spíše zábavný boj a vítězem byl každý, komu se 
podařilo míček odpálit. Z pingpongového turnaje získaly děti zaslou-
žený diplom a ještě si rozdělily drobné ceny.

Velké poděkování patří také našemu sousedovi Víťovi, který zapůjče-
ním přístroje na výrobu cukrové vaty příjemně překvapil všechny děti. 
Během dne se děti mohly občerstvovat nejrůznějšími pokrmy a lahůd-
kami - každá rodina připravila něco dobrého. U dětí zvítězila cukrová 
vata, chlazený meloun a nanuk.

Skvělou náladu nám udržovala muzika, která nás doprovázela až 
do večerních hodin. Již tradičně se účastnil i klaun Pája, který nás celou 
dobu rozveseloval. Den se nám skutečně vydařil a počasí také. Snad 

se za  rok sejdeme 
alespoň ve  stejném 
počtu a  minimál-
ně s  tak  velkým 
nadšením. 

Tímto bych ráda 
poděkovala všem 
d o b r o v o l n í k ů m , 
za  jejichž přispění 
jsme mohli společ-
ně vykouzlit úsměvy 
na  obličejích našich 
dětí.

Náš velký dík pa-
tří také našim spon-
zorům, díky nimž 
jsme mohli tuto akci 

uskutečnit. Touto 
cestou tedy jmé-
nem Spolku přátel 
Svaté Trojice dě-
kuji našim spon-
zorům:  Schmied 
s.r.o., Stavitelství 
Matourek s.r.o., 
Doppler s. r. o., 
VZP a  MěÚ Trhové 
Sviny.

Ještě jednou všem moc děkujeme za  podporu a  budeme se těšit 
na příští rok.

Mgr. Petra Koprnová 
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Vítání léta v Otěvěku
V  sobotu 3. 7. 2021 se, jako každý rok, konalo v  Otěvěku Vítání léta. 
Počasí nám přálo, a tak mohlo začít odpoledne plné zábavy. Pro děti 
byly připraveny různé soutěžní disciplíny (např. hod na  plechovky, 
chůze na chůdách, střelba na terč, šroubkování, ...), za  jejichž splnění 
obdržely nejen sladkou odměnu, ale např. i  láhev na  pití, omalován-

ky a pastelky. Ve volných chvílích si mohli děti, ale i dospělí zaskákat 
na nafukovacím skákacím hradu, a že to byla legrace!

V  průběhu celého odpoledne hrála z  reproduktoru hudba, v  sále 
bylo k dispozici občerstvení - pití, slané i sladké pečivo, které přichysta-
ly místní maminky, tety i babičky. Nechyběl chlazený meloun, nanuky 
či oblíbené hranolky s kečupem. Dospělí ani děti nepohrdli výborným 
vepřovým a  kuřecím masem se zeleninou z  dílny mistra kuchaře Z. 
Šindelíře.

Odpočinout a posedět si mohli všichni zúčastnění ve stínu nově za-
koupeného venkovního party stanu z peněz získaných v rámci soutěže 
Obec přátelská seniorům, ve které Město Trhové Sviny získalo v letoš-
ním roce 1. místo.

Vyvrcholením celého dne byla tradiční „opičí dráha“, za kterou děti 
získaly sladké perníkové medaile. Večer ji absolvovali i dospělí za ne-
malého povzbuzování a potlesku ostatních. 

Tímto bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podí-
leli na  přípravě a  uskutečnění krásného odpoledne plného zábavy. 
Obrovské dík patří zejména Petře Novákové, která vše vymyslela, při-
pravila a zorganizovala. V neposlední řadě děkujeme všem za dobro-
volné finanční příspěvky.

Jana Vondrášková
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Dětský den s hasiči
V  sobotu 26. června jsme uspořádali dětský den na  todeňské návsi. 
Děti při příchodu byly zapsány do seznamu a poté dostaly kartičku se 
jménem a čísly stanovišť. Za splnění úkolů na jednotlivých stanovištích 
dostávaly razítka, která byla důkazem, že splnily všechny dané úkoly.

Po celé návsi se rozprostíralo celkem 8 stanovišť . Pro děti bylo připra-
veno střílení ze vzduchovek na papírové terče, které si děti poté moh-
ly odnést s sebou domů. Dále měly za úkol projít malou překážkovou 
dráhu s pingpongovým míčkem na  lžíci, který jim nesměl upadnout. 
Zatloukání hřebíků bylo dalším úkolem, který se nám po loňském roku 
osvědčil jako prima zábava pro všechny děti. U dalšího stanoviště byly 
dětem zavázány oči šátkem a musely se spolehnout na hmat. Do rukou 
dostaly různé předměty a jejich úkolem bylo uhádnout co zrovna drží. 
O rychlost šlo na stanovišti, kde se skákalo v pytli, zde mezi sebou moh-
ly děti soutěžit, kdo první doskáče do cíle, aniž by spadl. Na dalším sta-
novišti šlo o rychlost i hbitost, děti musely projít opičí dráhou, ve které 
na ně čekal například skákací panák nebo různé přeskakování či podlé-
zání. U hasičské tatry bylo další stanoviště, zde bylo připraveno různé 
hasičské náčiní na poznávání. Na posledním stanovišti jsme chtěli děti 

trochu procvičit v  angličtině, dostaly zde rozstříhané obrázky, které 
měly za úkol složit a poté k nim přiřadit správné slovíčko v angličtině.

Po splnění úkolů na stanoviších na návsi byla ještě připravena orien-
tace podle mapy. Na kartičkách, které děti dostaly při zapisování bylo 
připraveno dalších 6 čtverečků na 6 bodů, které byly rozmístěny po ná-
vsi a jejím okolí. Na zadní straně kartičky byla nalepena i mapa s těmito 
body, aby děti (v některých případech i rodiče) věděly, kam zhruba jít. 
U každého bodu bylo přivázané razítko, které si děti otiskly do jednot-
livých čtverečků. Po odevzdání vyplněné kartičky každé z dětí dosta-
lo diplom a taštičku s cenami. Letošní účast byla velmi hojná, pro nás 
možná až nečekaná, přijelo nebo přišlo k nám skoro 50 dětí. Ve večer-
ních hodinách bylo zorganizováno ještě letní kino s pohádkou Frčíme, 
na kterou přišly nejen děti.

Celý den bylo pro všechny účastníky připraveno občerstvení ve for-
mě pikadorů, vařené kukuřice nebo opékaných klobás. Moc děkujeme 
všem členům i nečlenům sboru, kteří se podíleli na přípravách a orga-
nizaci celého dne, víme, že to není samozřejmostí a všichni jsme vděč-
ní za každou pomocnou ruku. V neposlední řadě musíme poděkovat 
i  všem rodičům a  dětem, kteří si s  námi přišli užít krásné a  slunečné 
odpoledne.

Za SDH Todně Terezie Šindelířová
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Srpnové  
akce v CKA
2. srpna 2021

Hned začátkem srpna pozve-
me do  našeho Centra malířku 
Kateřinu Ašenbrennerovou, 
která nám ukáže, co vše se dá 
vykouzlit s  olejovými barvami. 
Akce bude celodenní a  začíná 
od  9:00 hodin. S  sebou neza-
pomeňte dobrou náladu a něco 
na  zub. Je možnost využít ku-
chyňky a ohřát si oběd, v přípa-
dě zájmu můžeme udělat objed-
návku z místní restaurace.

12. srpna 2021
Seminář „Emoce a jak je zvládat“

S  psycholožkou Mgr. Kristý-
nou Markovou si budeme poví-
dat o tom, co to emoce jsou, jak 
ovlivňují naše chování a  jak je 
zvládat.

26. srpna 2021
Degustace čajů - přijďte strá-

vit pěkný večer s  povídáním, 
tentokrát o  čajích. Samozřejmě 
nebude chybět ani jejich 
degustace.

Multimediální kurz
Láká tě marketing, fotografie, 

grafický design, psaní reklam-
ních textů a  komunikace? Jsi 
na  sociálních sítích jako ryba 
ve vodě a chceš umět víc, než být 
jen pasivním pozorovatelem? 

Je ti více jak 10 let? Pokud jsi 
alespoň jednou odpověděl/a 
ano, tak právě pro tebe je tento 
kurz. 

Kurz bude trvat 6 sobot, 
od  4. září do  9. října, vždy 
od 9.00 do 12.00. 

Každý víkend ti prozradíme 
něco nového z oblasti multimé-
dií a určitě nezůstaneme u pou-
hé teorie, ale vše si i  prakticky 
vyzkoušíme. Ptáš se jak? Lákalo 
by tě jednou pracovat ve  vel-
ké reklamní agentuře a  chceš 
si vyzkoušet, jak vypadá prá-
ce v  týmu? Chceš umět vyfotit 
dobrou fotku a  zároveň si z  ní 
udělat super plakát? A chceš se 
dozvědět, co udělat pro to, aby 
nejen tebe, ale i tvou práci bylo 
na  sociálních sítích vidět? Ano? 
Přihlaš se a dozvíš se toho ještě 
mnohem víc. 

Petra Malíková,  
koordinátorka CKA

CKA nezahálí ani o prázdninách

Nejprve malé ohlédnutí za  mě-
sícem červencem, kdy jsme měli 
opravdu rozmanité akce: Kromě 
dvou podniknutých výletů jsme 
mohli strávit pěkný společen-
ský večer s  panem Františkem 
Kumstem při degustaci vín. 
Zajímavé bylo i setkání s psycho-
ložkou Kristýnou Markovou, která 
nás naučila, jak správně relaxovat 
a osvobodit se od stresů všedních 
dnů. Prázdninovou olympiádu 
jsme bohužel museli kvůli špat-
nému počasí posunout na  příz-
nivější čas, o to více si ji, doufám, 
užijeme.

pm

Degustace vín...
...s p. Františkem Kumstem
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Tanečně-kreativní příměstský tábor

Už jste slyšeli o světoznámém tanečníkovi Sergejovi a o  jeho největ-
ší ceně? Že ne? Zeptejte se 14 účastníků našeho příměstského tábora, 
který v  termínu 12. - 16. července probíhal v  Trhováčku. Právě tento 
skvělý světový tanečník totiž poprosil děti, které měly tu odvahu se 
na náš taneční tábor přihlásit, aby mu pomohly hledat jeho ztracenou 
taneční trofej. Indicie děti zaváděly do  různých zemí a ony zjišťovaly 
místní zvyklosti i způsoby tance - třeba ve Španělsku, Mexiku či jinde. 
Na táboře nechybělo tvoření, vyrábění, hry venku i vevnitř, spousta zá-
bavy i dobré jídlo. A tanečník Sergej? Osobně přišel všem poděkovat 
za pomoc. Tak skvělé děti dlouho nepotkal. Závěrečné povedené ta-
neční vystoupení v KD pak bylo odměnou pro rodiče.

Děkujeme lektorkám tábora Lence a Anežce za perfektní program 
i  paní Valešové z  Bukvice, která dětem každý den přichystala skvělý 
oběd. ef

Trhováček, komunitní zahrada a zahradní slavnost
Oživování prostoru komunitní zahrady kolem husitského kostela nabí-
rá na obrátkách. Komunitní zahrada vzkvétá, zelená se a takřka denně 
je na ní vidět pohyb dětí i dospělých, především při úpravách a údržbě.

Úterní červencové odpoledne při příležitosti svátku Mistra Jana Husa 
se zde konala zahradní slavnost.  Příprav jsme se zhostili svědomitě. 
Chystání zahrady, hraček a  her pro děti, relaxačního koutku s  křesly 
a stolem, místa pro tvoření a kreativitu dětí si vzaly na starosti maminky 
z Trhováčku a přichystaly dětem i dospělým příjemné zázemí. Přípravu 
kostela a všech věcí okolo zajistil duchovní jáhen Samuel a velké díky 
patří také především paní Jiřince a Tomášovi, za píli a ochotu, se kterou 
pomáhají vždy a se vším, co je potřeba. Zmíněná slavnostní akce měla 

velký úspěch. 
Sešlo se při-
bližně 40 lidí 
a  atmosféra 
byla uvolně-
ná a  přátel-
ská. Zajištěné 
bylo jídlo 
a  pití, du-
chovní pro-
gram i aktivi-
ty pro děti. 

S k u p i n k a 
lidí, kteří 
na  zahradě 
tráví svůj čas, se pomalu rozrůstá, za což jsme velmi vděční. Je to skvělé 
místo k odpočinku, předávání si zkušeností a nápadů. Funguje senzač-
ní spolupráce a všichni jsou srdečně zváni. Kdo má chuť a čas, může 
přijít pomoct s  tím, co je aktuálně potřeba, anebo jen tak posedět 
a odpočinout si. Plány máme velké a postupně je budeme realizovat. 
První úroda už nás potěšila a během léta bude dále dozrávat. Nadále 
zvelebujeme, vyrábíme si zahradní nábytek, dřevěné velké truhlíky 
a rozmýšlíme, co a jak naplánovat dál. Už teď ale víme, že všechna ta 
naše práce a píle stojí za to.

Mgr. Kateřina Neffe
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Slavnost Mistra Jana Husa

Výročí upálení Mistra Jana Husa jsme si připomněli akcí, kterou spo-
lečně připravila Náboženská obec Církve československé husitské 
v Trhových Svinech (NO CČSH) a aktivní Trhováček, rodinné centrum 
Trhové Sviny.

Již při příchodu ke sboru bylo vidět, že se daří naplňovat vize faráře 
Vašína, které pronesl při svém příchodu do naší náboženské obce (le-
den 2021).

Téměř před dokončením je oplocení pozemku. Na schodech portika 
(vchod do sboru) se tak již nebudou scházet nezvaní hosté, kteří svým 
jednáním škodili. Na druhé straně několik desítek lidí i s malými dětmi 
v komunitní zahradě je dokladem, že se faráři Vašínovi podařilo zmiňo-
vané prostory otevřít a  zpřístupnit je nejen členům naší náboženské 
obce.

Slavnostní bohoslužba proběhla dle zavedeného ritu, který umocni-
lo poutavé kázání faráře Vašína.

Milým překvapením pro nás bylo, že biskup Plzeňské diecéze CČSH 
Filip Štojdl, jehož rodinné kořeny jsou v Trhových Svinech, přišel mezi 
nás. Popřál všem hodně zdraví, úspěšné budování komunitní zahra-
dy a stálý rozvoj činnosti naší náboženské obce. Následně nám udělil 

Boží požehnání, požehnal i  komunitní 
zahradu.

Poté nastoupil DJ Pepíček se skladba-
mi pro děti. Měli jsme rovněž připravené 
omalovánky s  námětem MJH, ale roz-
hodnutí dětí bylo jednoznačné „... chce-
me tancovat“.

A co povídání o  Mistru Janu Husovi? 
Nemusí být žádné, protože informací 
o  jeho působení je všude velké množ-
ství. Snad jenom jediná otázka: Jaký 
je přínos Mistra Jana Husa pro dnešní 
dobu? Pokud odpověď zní „žádný, nebo 
dokonce záporný,“ hodnocení takového 
výroku tehdejší mluvou zní „... setrváváte 
v kacířském bludu ...“.

Největším přínosem prosluněného 
podvečera byla radost a  spokojenost, 
která byla patrná ve  tvářích přítom-
ných. Naplňuje se tak jedna z  velkých 
vizí faráře Vašína - přizvat ke spolupráci 
všechny ochotné a obětavé lidi. Nabízet 
spolupráci, která chrání duchovní zákla-
dy a  demokratické principy nejen naší 
církve.

Životaschopnost myšlenky a  ukázka 
možné spolupráce mezi lidmi je dnešní 
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společná akce a  nově zřízená komunitní zahrada, kde za  chvíli bude 
možné sklízet první plody náročné, ale zároveň radostné práce.

Věříme proto, že se rovněž úspěšně podaří dořešit i  spolupráci 
s Domečkem na diakonickém poslání naší církve včetně pronájmu ma-
jetku náboženské obce pro další aktivity Domečku.

Pokud máte zájem o sledování činnosti naší náboženské obce, na-
vštivte naše nové webové stránky - http://husitskykostelsviny.cz/ nebo 
facebook - https://www.facebook.com/...ice

Vilibald Rolínek (NO CČSH)

Pravidelný program od září
Od 13. září 2021 už bude opět v Trhováčku probíhat pravidelný pro-
gram pro děti malé i větší, těhotné, maminky po porodu, seniorky, i do-
spělé se zájmem o výuku jazyků. Těšit se můžete např. na logopedický 
kroužek pro děti ve věku 3-4 roky i děti ve věku 5-6 let, na angličtinu 
pro děti, hravou flétnu, předporodní kurz, kurzy němčiny a angličtiny 
pro dospělé, setkávání s  miminky, cvičení a  zpívání s  dětmi a  mno-
ho dalšího. Přesný program budeme zveřejňovat od  poloviny srpna 
na našich facebookových stránkách Rodinné centrum Trhováček i na 
www.trhovacek.cz.

Zářijovou novinkou je kurz Poznej sebe sama, který pořádáme 
ve  spolupráci s  CKA Trhové Sviny a  organizací Attavena, která u  nás 
již dvakrát pořádala výborné seberozvojové a  počítačové kurzy pro 
maminky.

I tentokrát zveme všechny ženy s dětmi do 15 let na minikurz, který 
se bude konat od 8. září do  23. září vždy ve  středu a  čtvrtek do-
poledne. V kurzu si provedeme osobnostní typologii, naučíme se ro-
zeznávat temperamenty v  praktickém životě i  to, jak s  nimi komuni-
kovat. Vysvětlíme si principy vzniku pozitivního a negativního stresu, 
techniky zvládání stresových situací i time management jako prevenci 
vzniku stresových situací a mnoho mnoho dalšího. Celý kurz je zdarma 
včetně možnosti hlídání dětí u nás v Trhováčku. Neváhejte se hlásit na 
www.attavena.cz

Těšíme se na setkávání s vámi. Mgr. Eva Farková

Co chystáme v Trhováčku?
Konec srpna v Trhováčku patří už několik let Skotačení s Trhováčkem, 
zábavnému odpoledni pro rodiny s dětmi. Zveme tedy všechny malé 
děti, jejich starší sourozence, maminky, tatínky, babičky, dědečky, aby si 
s námi přišli zaskotačit 31. 8. 2021 od 15 hodin na mysliveckou střelnici.

Letošní Skotačení je věnováno pohádce, budeme vyrábět s  vílou 
Amálkou, kouzlit s kouzelníkem Pokustonem a Bobem a Bobkem, své 
překvapení chystá Karkulka i Pipi Punčochatá. Nebude chybět malová-
ní na obličej, skákací hrad, opékání buřtíků, tancování a mnoho dalšího.

ef
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Změny v počtu obyvatelstva za války: porody
Narození v městě podle farní matriky: Roku 1914 se narodilo 54 ho-

chů, 51 děvčat; r. 1915...28 hochů, 22 děvčat; r. 1916...22 hochů, 24 děv-
čat; r. 1917...15 hochů, 19 děvčat; r. 1918...17 hochů, 18 děvčat; r. 1919...39 
hochů, 30 děvčat; r. 1920...47 hochů, 43 děvčat.

úmrtí:
Úmrtí z téhož pramene: R. 1914 zemřelo 42 mužů (z nich 14 dětí) a 41 

žen (z nich 10 dětí); r 1915...30 mužů (18 dětí), 32 žen (8 dětí); r. 1916...35 
mužů (z nich 6 dětí), 30 žen (6 dětí); r. 1917...32 mužů (z nich 6 dětí), 37 
žen (z nich 7 d.); r. 1918...39 mužů (z nich 10 dětí), 34 ženy (z nich 5 dětí); 
r. 1919...25 mužů (z nich 3 děti, 33 ženy (z nich 6 dětí); r. 1920...29 mužů 
(z nich 10 dětí), 30 žen (z nich 8 dětí).

Modulace řeči
Obyvatelstvo mluvíc protahuje poslední slabiku (zpívá) a to tak, že 

při řeči již jen poněkud důrazně zvýší hlas asi o tercii na předposled-
ní nebo poslední slabice, již přízvukuje, načež se protažením poslední 
slabiky tón sešinuje klouzavě zpět. Tuto okolnost vyjadřuje posměšné 
rčení: „Kadle, Kadle, Kadlééé!“

Jazykové odchylky
Trhové Sviny mají mnohé jazykové zvláštnosti.
Zde se tvoří s  oblibou podstatná jména vyjadřující vlastníka a  to 

rodu mužského příponou „ec“ od  přídavných jmen přivlastňovacích, 
rodu ženského příponou „ka“ od  přídavných jmen přivlastňovacích 
nebo jmen podstatných, a  rodu ženského příponou „ice“ od  jmen 

podstatných. Na  příklad dům, les, pozemek náležející Jánalovi je 
Jánalovec, náležející Zdomečkovi jmenuje se Zdomečkovec, dům 
Lukšův je Lukšovec. Louka Rajndlova je Rajndlovka, řidčeji Rajndlice. 
Tak zajisté vznikla jména nyní vlastní na příklad, Hvízdalka, Bejkovka. 
Také zahrada nyní Studených, v níž konávají se zábavy, dříve Ferendův 
má jméno Ferendice. Těchto jmen rodu mužského se užívá napořád, 
jmen rodu ženského málo. Změní-li se vlastník, změní se i  jméno; 
ovšem, že se dlouho říkává po  staru. Rybníku Trutmaňskému se říká 
obecně „Prelát“. Tento rybník náleží ode dávna prelátu krumlovskému 
a lze se domýšleti, že jméno „Prelát“ vzniklo z Prelátovce; neboť vlast-
ník je stálý, málo známý, přípony přivlastňovací se otřely a vzniklo jmé-
no vlastní. Touto oblibou tvořiti jména a názvy od jména vlastníka lze 
vysvětliti, že význačná místa v okolí buď jmen vlastních nemají, nebo 
jsou neznámá; jmenují se po majiteli. Ukazuje na vršek Porubí, nejvyš-
ší místo v katastrální obci, tázal jsem se starce, ví-li, jak se ten kopec 
za rybníkem jmenuje? Odpovídaje jmenoval 2 jména na „ec“ a koneč-
ně rozhodl, že neví, kdo to (je tam lom) teď má.

Rovněž zajímavá je zdrobňovací přípona „al“, jíž se zde obecně uží-
vá; na příklad malý psík je pejsal, malý míč je míčal. K této příponě se 
připínají další přípony: míčálek, míčálíček. Se zálibou se zdrobňují tak 
i  jména křestní: Petral, Francal, Honzal, Vencal, Tondal. Příjmení dle 
toho vzniklá jsou zde Jánal, Pytálek, Bártal.

Sklo nebo sklenice se zde místo rozbije „zláme“, např.: „Šel pro ocet 
a zlámal sklenici.“ „Zlámal okno.“

Dobytek se „spravuje“, tj. poklízí.
Místo neznám tam cesty se říká „já tam neumím“.
„Zator (zátor)“ je podemletý břeh.
Sloveso „zpíčiti se“, obecně užívané, je dokonavý tvar slovesa zpěčo-

vati se. Např.: „Se svatby sešlo, nevěsta se zpíčila.“
Tvary „mlejší“ a  „drejší“ jsou komparativy positivů mladý a  drahý 

a vznikly, ježto je zde rušení sykavek zjevem obyčejným. Jako se vyslo-
vuje „poj tím“ (pod tím) nebo „přej sebe“ (přes sebe) tak se komparativ 
mlazší (v jazyce spisovném neproniklý) měnil na mlajší a mlejší. Totéž 
o „tější.“

Sloveso „převaziti“ značí překážeti, kmen má „vad“ - jako vaditi. „To 
mi nepřevazí“ je jako To mi nevadí.

Přídavné jméno přivlastňovací ustrnulo, ač ne důsledně, na  tvaru 
rodu středního: „tatínkovo kabát, tatínkovo kalhoty.“

Udržuje se tvar jména přídavného na  „ic“, na  příklad „pekařovic“. 
Ježto aspoň částečně proniká rozeznávání měkkých retnic od tvrdých 
(slepjice, lavjice, pjivo), vyslovuje se někde „oje“, „pekařoje“.

Obyčejným je sloveso „zapikati si,“ tj. zamluviti si; děti si hrají 
na „Pikandu“.

„Pukati“ značí tlouci vejce o  sebe; o  velikonocích se puká, komu 
praskne, ten prohrál. Toto sloveso, jakož i spisovné pykati mě přived-
lo do rozpaků, má-li se „zapikati si“ psáti „y“ nebo „i“. Dotázal jsem se 
redakce „Naší řeči“, 
jako autority. 
Odpověděli, že najisto měkké „i“, slovo to v tvaru „zapiknouti“ ze starší 
doby známo.

„Trochliti“ jest asi po troškách něčím plýtvati. „Dítě má rohlík a trochlí 
ho.“

Sloveso „šukati“ je dvojsmyslné; články v  čítankách, v  nichž se vy-
skytne, nelze číst.

Vyskytuje se, ač málo, akkusativ s  předložkou „s“ značící míru: „Je 
toho s pytel.“

„Bochníček“ je pečeně z rozsekaného masa.
Hudební „směs“ písní je rodu mužského.
„Obrtelný, vobrtelník“ je ramenář, všem se chce zachovat.
„Kanduš“ bude mít smysl přenesený. Říká se: „Napráším ti 

do kanduše.“
„Niva“ je široké, veliké pole; zde se užívá obecně.
Nydrtál se vyslovuje též Nýdertál. Jen však lidé mladší vyslovují 

v tom slově střední „í“. Lidé starší vyslovují „y“, asi jako „ö“; napsalo by 
se „Nedrtál“. Jednoduše řečeno, říká se Nydrtál i Nedrtál i Ninder-tál.
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„Bábovka je nádoba asi 1 l veli-
ká, hliněná; na bábovky se prodá-
vá mléko.

„Přetejnit“ jest přehradit, 
na příklad dáti příčku ve světnici.

„Mrhelce“ jsou plody šípkové.
Zde se chodí „ve  hrátky“, tj. 

na besedu, na hrátky.
„Kocmatice je smažená „bzej-

na“, tj. bez černý.
Pole je „pod strych“, t. jest je 

strych veliké.
S  oblibou se užívá příčinné 

spojky „jenť“, někdy „jenč“. (Zdá 
se, že není na  konci této spojky 
hláska „č“, nýbrž „ć“.) Kdo této 
spojky nezná (cizinec), domnívá 
se, že se špatně užívá zájmene 
„jenž“. Tento stesk jsem mnoho-
kráte slyšel od  učitelův. „Jenč už 
du!“ Někdy se vyslovuje „jenť“ 
jako „jinť“.

„Trník“ se nazývá rybník, v němž se chovají „trníci“, t.j. třecí kapři.
„Škopek na nádobí se říká střízku (napořád).
„Litina“ se zcela vážně říká lijavci.
Ač v okolí (např. Besenice) se říká „on, oko“, a podobně, zde již „von, 

voko“ atd. Tvaru správného „je“ ve 4. pádě zájmene „ono“ se ještě uží-
vá, ač již přechází v „ho“. Na př. „Zde je mléko, vypij je!“

Říká se „budu“ místo půjdu. Na př. „Budu do školy,“ ne však důsledně.
Hoši hrají míčem „metýn“, mety.
„Samokolka“ je kolečko; také se jí říká „šajbtruhlička“.
„Drbanice“ jsou knedlíky z  vylisovaných rozstrouhaných brambor. 

„Tvrdé buchty“ jsou černé knedlíky.
„Usmív“ jest usmál.
 „Hlídá“ jest hledí si, hledí.
„Pohonit“ jest pohánět. „Nebyl ve škole, protože musel pohonit“ (do-

bytek, voly).

„Bulík“ je volek. „Vodrh“ je patro (nad mlatem).
Příjmení Steinbauer a Hohenberger se napořád vyslovují „Stambaur“ 

a „Homperger“.
„Studýnek“, „tymenec“, „tymánek“ se říká studánce. „Dymáček“ je 

nádržka vody do vodovodu.
„Ke zdolovu“ je dolů. „Od zdolova“.
„Vokásnout“ je okrášlit. „V neděli musím oběd vokásnout“.
Styk s Němci má jakýsi, ač ne velký, vliv na řeč. Na příklad lidová řeč 

důsledně dává přízvuk na nepřízvučné tvary pomocného slovesa býti 
a klade je, místo na druhé, na první místo ve větě: „Jsem šel do lesa.“ 
(Bin gegangen), „Jsi slyšel kohoutka?“ Mimo jiné, jinde obvyklé výrazy 
německé, zejména řemeslné názvosloví, se zde užívá těchto výrazů: 
Vdala se na  „haus“, to značí na  dům veliký; maso je „cáhovité“; látka 
„lutová“; nadávka „totspér“; citoslovce „hajs“ je obyčejem; „šmuciján“ 
je skrblík, špinavec; nadávka „šu ta“; „pecirk“; „cichtuje“ se zimou; „von 
mě šťouch a  já jsem moch padnout“; „krumpolec“; nadávka „cum-
ploch“; „merkovat“ jest pamatovat; a jiné; „panty“ jsou povřísla.

„Meteří“ je útěkem prchá.
„Ďupa“ je jamka. „Pade sníh.“ Až napadne.
„Oblaží se“ (osmělí) při koupání.
„Zabívati“ je zabíjeti prase.
„Žížnivej“ je žhavý. „Říčnej“ je uhřát.
„Ohrožitý“ je hrůzu působící. „Roužni!“.
Hláskoslovné změny zde se vyskytující napíši bez poznámek: jertel, 

som, nechcou, kda, hda, neco, ňáký, cip, zajic, krajic, zblo (řídké), fčíla, 
polojic, vstoje, vleže, vkleče, vdole, gda, gde, grejcar, ingoust, dochtor, 
kundychtor, dyž, dyby, roužni!, řebík, skovat, prachmálo, zdovolte, po-
mož, uteč, peč, pušť, vlašťovka, špořitelna, špršel, šlupka, šmytec, šáh-
ni, kapca, plect, mect, vojanský, konckej řezník, selckej, počta, strožok, 
střešně, sklouzačka, skřipka, šťopka, pozdějc; „což“ (velice oblíbený); 
rači; Škornička, štyři, štvrtka, esli, eště, meno, de, přídu, pudu, bysme, 
bychme, nejni, jabko, mynář, mlnář, slnej, nejčkon, teďkon, dycky, umej, 
fortel, fortelnej, todle, podzemek, grunt, švesky, kadlec, kerej, kanička, 
kaloun, pocajdle, krázl, faslík, průti (proti); do Cickrejc; žalůdek; náram-
ně, sacarest, tál (díl), komeník, pabuza.

Ze života lidu
Lid je konservativní, nerad se zříká starých zvyklostí. Měří se na bá-

bovky, strychy, sáhy, malé centy (t.j. 50 kg). Od roku 1891 je měna ko-
runová, je zakázáno počítat na zlaté, ale přes to se počítá u nás po sta-
ru nejen v  domácnostech, ale i  v  obchodech; spatřujeme na  příklad 
i  za výklady řezníků udání cen masa ve zlatých, ač to není dovoleno 
a činí potíže ve zlatých a krejcarech počítat a korunami a haléři platit. 
Nynější pokolení naříká na  konservatismus předků, jenž je prý příči-
nou, že zde není dráha, ač prý mohla být vedena přes Sviny, že místo 
přestavby pro měšť. školu nebyla vystavěna náležitá školní budova 
a podobně.

Jiří Čajan
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Není Listopád jako listopad
Svou prvotinu s názvem Slepá mapa psala přes 10 let, následoval román 
Hotýlek, do podvědomí většiny z nás se ovšem vryla díky bestselleru 
Hana. Právě ta přinesla Aleně Mornštajnové největší popularitu. V sou-
časnosti má autorka na kontě pět románů, jenž jsou oblíbené u čtenářů 
všech věkových kategorií. Není tedy divu, že se setkání s přední českou 
spisovatelkou uskutečnilo v tak hojném počtu.

Besedu konanou v rámci akce Svinenské čtení zahájil úryvek z autor-
činy nejnovější knihy Listopád. Už samotný název odkazující na události 
roku 1989 napovídá, jakým směrem bude příběh směřovat. Co by se 
stalo, kdyby tehdy dopadlo všechno úplně jinak a naše země zůstala 
za železnou oponou?

Řeč samozřejmě přišla i  na  Hanu. Alena Mornštajnová mimo jiné 
prozradila, jak se lišila původní verze textu od té finální. Na dotaz, zda 
má ráda věnečky, odpověděla: „Já mám ráda věnečky a to je i důvod, 
proč se věneček objevil v té knize a objevil se i na obálce knihy.“ Řekla 
také, proč se jí někdy nelíbí zahraniční verze přebalů. „Na první pohled 
z nich poznáte, že se jedná o židovskou tematiku nebo o tematiku ho-
locaustu. A podle mě, za a), to není prvoplánově téma té knihy. A za-
druhé, když si člověk potom tu knihu koupí a kupuje to jako knihu o ho-
locaustu, protože rád takové knihy čte, musí být zákonitě zklamaný.“

Hana byla přeložena do čtrnácti jazyků, dočkala se divadelní adap-
tace a těšit se snad můžeme i na filmové zpracování. Nelehkého úkolu 
se ujal režisér Milan Cieslar. Projekt je ve fázi příprav, přesto se už teď 
lze podívat na webové stránky www.hanafilm.cz, kde najdeme videa 
z  castingů, rozhovory, návrhy kostýmů a  další. Ve  Valašském Meziříčí 
se navíc do budoucna chystá stezka, která návštěvníky provede místy, 
kde se román odehrává.

Nemluvilo se ale „pouze“ o knihách. Zmíněno bylo například i téma 
pandemie, jež zasáhla do života všech. Alena Mornštajnová vyprávěla, 
jak se během této doby naučila hrát šachy, promluvila také o rodině.

Besedu následovaly dotazy z  řad návštěvníků a  vše zakončila 
autogramiáda.

Kdy se ale dočkáme dalšího autorčina románu? „Když dopíšu jed-
nu knihu, tak v podstatě mám promyšlenou tu další. Ale tentokrát ne. 

Tentokrát ne.“ Seznam pohádek od Aleny Mornštajnové se ovšem pří-
ští rok rozroste o dvě knížky (První kniha pro děti s názvem Strašidýlko 
Stráša vyšla v roce 2018).

Svinenské čtení, konané ve  dnech 26.7. - 30.7., se uskutečnilo díky 
výhře v  soutěži Obec přátelská rodině a  seniorům, kterou vyhlásilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Literární týden zahájil v  pondělí držitel 

ceny Magnesia Litera Jiří Hájíček, autor knih 
Dešťová hůl, Rybí krev či Selský baroko. Po úter-
ní besedě s Alenou Mornštajnovou následo-
valo posezení na Buškově hamru se spisova-
telem Petrem Stančíkem a  čtvrteční setkání 
s Lukášem Bočkem. Vše v pátek zakončil novi-
nář a spisovatel Jan Štifter, jenž zároveň výše 
zmíněné besedy moderoval.

Text a foto:  
Lenka Kuřilová

Poděkování
Dobrovolný hasičský sbor obě-
tavých hochů v  obci Rankov se 
každoročně stará o děti i mládež 
tím, že jim připraví akce, kde se 
seznamují s  prací a  technikou 
hasičů.

Velice oblíbená je  také rybář-
ská soutěž i každodenní volné ry-
baření i těch nejmenších za účas-
ti rodičů. Při každé akci pro děti 
a  mládež připravují občerstvení 
z  nachytaných ryb, grilují maso 
i špekáčky s oblíbenou malinov-
kou na zapití.

V letní době plné bouřek 
a  dešťů pomohli hasiči v  čele 
s  p.  Žižkou, p.  Roškem, bratry 
Jiříků, p. Jandou a p. Janderou při 
odklízení  velkého stromu,  kte-
rý se zlomil při  wvětrné a  vod-
ní smršti v obci v pondělí  26. 7. 
2021.

Ještě jednou, za všechny, kteří 
si vaší práce cení - velké díky.

Vděčná občanka Rankova 
(jméno autorky poděkování  

je redakci známo)

Ilustrační foto (zdroj: Pexels)
Foto: Amina Filkins

	 POŠTA	Z	OSAD
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Za přírodou,  
historií a energií Šumavy
4. září projdeme částí Šumavy, která je též nazývána Kraj ovesných ba-
ronů. Naším cílem budou Petrovice u Sušice.

Počátky kolonizace tohoto místa souvisí s  rýžováním zlata v  okol-
ních obcích. Obec to malá, šumavská, ale malebná, s krásnou a vzác-
nou stavbou. Tou je kostel sv. Petra a Pavla s raně gotickým původem. 
Je obehnán ozubenou zdí s opěráky s gotickou branou. Naučná stez-
ka Rýžování zlata nás přes Kepelský potok a volnou přírodou zavede 
do osady Jiřičná. V Jiřičné mineme nejen studánku s dřevěnými socha-
mi v jejím okolí, ale i bývalé panské sídlo (zámek), dnes již přestavěný. 
Dříve se ale Jiřičná pyšnila hostincem, pivovarem, mlýnem, i celnicí.

Další zastávkou budou Kojšice. Osada připomínaná již v polovině 15. 
století. I zde se nachází zámek, ale jeho osud již není tak šťastný. Kojšice 
mají 2 památné stromy. Jedním z nich je Kojšická lípa s odhadem stáří 
400 let a s obvodem kmene cca 670 cm. Dále nás cesta zavede do osa-
dy Loučová. Tvoří ji jen několik chalup, ale její dominantou je zámeček 
z 18. století, který ve své době užívaly známé vlastenecké osobnosti. 
Stavba je nyní v soukromém vlastnictví.

Cesta bude pokračovat pod Loučovskou stráží (751 m n. m.) do osa-
dy Prostřední Krušec. Ta již přímo sousedí s Hartmanicemi a 1. písem-
ná zmínka o ní je z roku 1336. Nyní již lesní krajinou půjdeme úbočím 
Nuzerovské stráže (802 m n. m.) k samotě Stráž. Větším klesáním poté 
dojdeme do  osady Volšovy. Nejprve překročíme řeku Volšovku, pro-
jdeme kolem studánky zvané &quot;Za mostíkem&quot; a přímo are-
álem volšovského zámku, na jehož nádvoří stojí další památný strom 
- Volšovská lípa. Od roku 1964 je zámek s přilehlou kaplí a zámeckou 
zahradou nemovitou kulturní památkou. Pokračovat budeme k  lesní 
kapli směrem k úbočí hory Svatobor (845 m n. m.) do Horních Dvorců 
a náš výlet zakončíme v Červených Dvorcích - místní části města Sušice. 

Výlet bude naplněn místy s množstvím staré, šumavské, přesto někdy 
nesourodé architektury, výhledy a množstvím zámků. Prohlédneme si 
zejména jejich exteriéry bez úhrady vstupného. Seznámíme se s his-
torií a současností navštívených míst, dobovými fotografiemi a osob-
nostmi s místy spojenými. 

Trasa měří cca 10 km a je nižší, místy střední náročnosti. Doporučuji 
zvolit vhodnou obuv. Přihlásit se lze v Kulturním a informačním centru 
v Trhových Svinech. Tak v září na Šumavě.

Jitka Bartyzalová, Trhové Sviny  průvodkyně

	 AKTUÁLNĚ	Z	KIC
Program KIC na srpen - září 2021
Středa 4. 8.  Kino na kolečkách, představení MATKY, začátek 21:15.
Neděle 8. 8.  V kostele Nanebevzetí Panny Marie od 20:00 vystoupí 
Jaroslav Svěcený.
Středa 11. 8. Divadelní představení nejen pro děti - KABINET LÉTAJÍCÍCH 
ÚŽASNOSTÍ. Od 18:00 v parku „pod stromy“ u KD Trhové Sviny.
Čtvrtek 12. 8.  Od  18:00 v  KIC  představení publikace SRDCE 
DOUDLEBSKA s Janem Štifterem.
Pátek 13. 8.   Kostel Nejsvětější Trojice -  koncert Štěpána Raka 
od 18:00.
Neděle 22. 8.  „DĚTSKÁ OLYMPIÁDA“ 15:00  - místo konání Trhové 
Sviny, Velký rybník.
Soutěžní odpoledne pro děti i rodiče plné „bláznivých“ olympijských 
disciplín. Hudební produkci obstará Radek Barbulák. Akce se koná 
pouze v případě hezkého počasí. 
Středa 25. 8.  ŽELEZNÝ VLK-  divadelní představení nejen pro děti. 
Začátek v 18:00. Místo konání v parku „pod stromy“ u KD Trhové Sviny.
Pátek 10. 9. NOC NETOPÝRŮ d 19:30 do cca 22 hod.  
Sraz na  parkovišti u  autobusového nádraží (48.8388850N, 
14.6387294E), svítilny pro vlastní potřebu chůze po setmění s sebou. 
Oblečení proti večernímu chladu, dešti.
Sobota 11. 9. 2021 Czech Cup Trhové Sviny, kvalifikační závod 
MČR 2021 v STIHL Timbersports® Od 14:00 na Buškově hamru, ve-
čer zahraje kapela Mašinka. KIC T. Sviny
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KINA
1. 8. neděle v 20:15 

PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL

Česko | 2021 | 118min. | Komedie
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si čtyři kamarádi 
ve středním věku přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. 
A rozhodnou se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plně-
ním odvážných úkolů.
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Martin Pechlát, David Švehlík, Hynek Čermák, Martin 
Hofmann, Daniela Kolářová, Kristýna Boková, Jana Kolesáro-
vá, Petra Polnišová, Barbora Poláková, Radek Jiříček, Martina 
Hekerová, Antonín Mašek, Hana Vagnerová, Begum Burian, 
Zuzana Norisová, Tomáš Maštalír, Miroslav Lhotka, Petra 
Hřebíčková, Kryštof Hádek, Berenika Kohoutová, Eva Jose-
fíková, Jiří Mádl, Martin Finger, Marika Procházková, Jakub 
Kohák, Tereza Blažková, Jiří Langmajer, Martin Sitta, Sabina 
Remundová, Jitka Schneiderová, Štěpán Benoni, Ľuboš Kos-
telný, Nikola Čechová, Monika Absolonová, Daniela Drtinová, 
Lucie Černá, Taťjana Medvecká, Pavla Tomicová, Zuzana 
Žáková, Kristýna Leichtová, Soňa Norisová, Jaromír Dulava, 
Terezie Vraspírová, Tereza Bebarová, Jan Meduna, Richard 
Fiala, Josef Hervert, Monika Zoubková, Klára Apolenářová, 
Victoria Kidane, ...

Mládeži přístupné
Vstupné: 140 Kč

5. 8. čtvrtek v 20:15 
6. 8. pátek v 20:15 
SHOKY & MORTHY:
POSLEDNÍ VELKÁ AKCE

Česko | 2021 | Komedie / Dobrodružný
Komedie o kámoších až za hrob
Režie: Andy Fehu
Hrají: Jakub Štáfek, Štěpán Kozub, Andrea Daňková, Tomáš 
Magnusek, Martina Babišová

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

7. 8. sobota v 18:00 
8. 8. neděle v 18:00 
KRÁLÍČEK PETR 
BERE DO ZAJEČÍCH

USA / Austrálie | 2021 | 94min.
Animovaný, Dobrodružný, Komedie, Rodinný, Fantasy

Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý 
a všemi oblíbený králičí lump Petr. Bea, Thomas a králíci jsou 
teď něco jako rodina.
Režie: Will Gluck
Hrají: James Corden, Domhnall Gleeson, Lennie James, 
Rose Byrne, David Oyelowo, Daisy Ridley, Margot Robbie, 
Elizabeth Debicki, Taylor Ferguson, Dalip Sondhi, Neveen 
Hanna, Aimee Horne, James Dobbins Jones, více

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

7. 8. sobota v 20:15 
8. 8. neděle v 20:15 
VOYAGERS - VESMÍRNÁ MISE

USA | 2021 | 108min. | Sci-Fi, Thriller
V roce 2063 Zemi sužují nemoci a sucho. Šanci na záchranu 
lidstva vidí vědci v kolonizaci jedné vzdálené planety. Ze 
Země odstartuje raketa se speciální misí. 30 chlapců a dívek, 
narozených ze zkumavky, bez rodin, je vychováváno v izolaci 
vesmírné lodi a připravovaných na život ve vesmíru.
Režie: Neil Burger
Hrají: Tye Sheridan, Lily-Rose Depp, Fionn Whitehead, 
Colin Farrell, Chanté Adams, Quintessa Swindell, Archie 
Madekwe, Isaac Hempstead-Wright, Viveik Kalra, Madison 
Hu, Archie Renaux, April Grace, Laura Dreyfuss, Veronica 
Falcón, Theodor Soptelea, Lou Llobell, více

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

9. 8. pondělí v 20:15 
JAN WERICH: KDYŽ 
UŽ ČLOVĚK JEDNOU JE…

Česko | 2021 | 105min. | Dokumentární
Po čtyřech desetiletích od smrti jedné z největších legend 
českého divadla Jana Wericha vznikl jeho první velký filmo-
vý dokumentární portrét. Dokument s názvem Jan Werich: 
Když už člověk jednou je přináší strhující životní příběh této 
herecké legendy.
Režie: Martin Slunečko, Miloslav Šmídmajer
Hrají: Jan Werich, Jiří Suchý, Zdeněk Svěrák, Jiřina Boh-
dalová, Pavel Taussig, Vladimír Just, Eva Tůmová, František 
Cinger

Mládeži přístupné
Vstupné: 100 Kč

12. 8. čtvrtek v 20:15 
G.  I.  JOE JOE

USA / Česko | 2009 | 113min. | Akční, Dobrodružný, Sci-Fi 
V roce 1641 je ve francouzském vězení Skot James McCullen 
shledán vinným z prodeje zbraní oběma stranám konfliktu. 
Před vykonáním rozsudku vyřkne poslední slova o tom, že 
klan McCullenů je velký a mocný a že moc jeho synů poroste 
i po dlouho po jeho smrti.
Režie: Stephen Sommers
Hrají: Dennis Quaid, Channing Tatum, Marlon Wayans, Si-
enna Miller, Joseph Gordon-Levitt, Saïd Taghmaoui, Christo-
pher Eccleston, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Rachel Nichols, 
Ray Park, Kevin J,O'Connor, Arnold Vosloo, Byeong-heon 
Lee, Jonathan Pryce, Grégory Fitoussi, Karolína Kurková, 
Gerald Okamura, David Murray, Joe Chacon, Brendan Fra-
ser, Lili Mirojnick, Gunner Wright, Leo Howard, Jim Byrnes, 
Martin Dew, Frederic Doss, Liana Mendoza, Michael Benyaer, 
Jacques Frantz, David Jean Thomas, Peter Breitmayer, Ken 
Thomas, Brandon Soo Hoo, Michael Wayne Foster, Charles 
Howerton, Frederick Keeve, Elena Evangelo, více

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

14. 8. sobota v 18:00 
15. 8. neděle v 18:00 
CROODSOVI: NOVÝ VĚK

USA | 2020 | 95min.
Animovaný / Rodinný / Dobrodružný / Komedie / Fantasy

Hlavně přežít dnešek… Nejslavnější pravěká rodina se vrací!
Režie: Joel Crawford

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč

14. 8. sobota v 20:15 
15. 8. neděle v 20:15 
DENÍČEK 
MODERNÍHO FOTRA

Česko | 2021 | Komedie
Podle stejnojmenného knižního bestselleru Dominika 
Landsmana.
Režie: Jan Haluza
Hrají: Jiří Mádl, Tereza Ramba, Ondřej Malý, Lucie Bene-
šová, Roman Zach, Ivan Lupták, Jakub Volák, Lukáš Hejlík, 
Robert Jašków, Lucie Polišenská, Pavla Tomicová, Andrea 
Hoffmannová, více

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

16. 8. pondělí v 20:15 
SVÉRÁZ ČESKÉHO 
RYBOLOVU

Česko | 2021 | 77min. | Dokumentární
Výprava hospodských vlků za severským dobrodružstvím.
Režie: Ivana Pauerová Miloševičová

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 100 Kč

19. 8. čtvrtek v 20:15 
MUŽ SE ZAJEČÍMA UŠIMA

Slovensko / Česko | 2020 | 104min. | Komedie
Josef (Miroslav Krobot) je spisovatel, který jednoho dne získá 
nečekanou schopnost – mimořádný sluch v podobě zaječích 
uší. Ten mu umožňuje výborně slyšet nejenom hlasy dalších 
lidí, ale především jejich myšlenky... Střet cizích a vlastních 
představ o sobě samém otevře Josefovi oči.
Režie: Martin Šulík
Hrají: Miroslav Krobot, Oldřich Kaiser, Táňa Pauhofová, 
Alexandra Borbély, Zuzana Mauréry, Zuzana Kronerová, Réka 
Derzsiová, Vladimír Obšil, Tomáš Turek, Éva Bandor, Jana 
Oľhová, Dušan Trančík, Roman Polák, Juraj Johanides, Mar-
tin Šulík, Martin Štrba, František Lipták, Ivan Ostrochovský, 
Martina Babišová, Ján Bavala, více

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

21. 8. sobota v 18:00 
22. 8. neděle v 18:00 
TLAPKOVÁ PATROLA 
VE FILMU

USA | 2021 | Animovaný
Asi nejslavnější a rozhodně nejroztomilejší záchranáři vyrá-
žejí na plátna kin ve svém prvním filmovém dobrodružství.
Režie: Cal Brunker
 

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

21. 8. sobota v 20:15 
SLEČNA BESTIE

USA | 2020 | 102min. | Komedie, Horor, Thriller
Kdyby Slečna bestie byla normální horor o řádění sériového 
zabijáka, roztomile naivní studentka Millie (Kathryn Newton) 
by se s velkou pravděpodobností stala jednou z jeho prvních 
obětí.
Režie: Christopher Landon
Hrají: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Alan Ruck, Uriah 
Shelton, Katie Finneran, Misha Osherovich, Melissa Collazo, 
Celeste O'Connor, Mitchell Hoog, Charles Green, Deja Dee, 
Kelly Lamor Wilson, Jennifer Pierce Mathus, Nick Arapoglou, 
Celeste Cid, Dana Drori, více

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 120 Kč

22. 8. neděle v 20:15 
23. 8. pondělí v 20:15 
VEČÍREK

Česko | 2021 | 90min. | Komedie
Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Toto setkání 
by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nos-
talgických vzpomínek, jenže místo dalšího spolužáka zazvoní 
u dveří podomní prodavač a přinese nečekanou zprávu o ka-
marádovi, který už nikdy nedorazí.
Režie: Michal Suchánek
Hrají: Jiří Langmajer, Tatiana Dyková, Karel Roden, Marek 
Taclík, Matěj Dadák, Marián Čeky Čekovský, Nela Boudová, 
Miroslav Vladyka, Petr Kolečko

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

26. 8. čtvrtek v 20:15 
27. 8. pátek v 20:15 
ZÁTOPEK

Česko | 2021 | 130min. | Životopisný, Drama
Australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 
1968 do Prahy za legendárním běžcem Emilem Zátopkem, 
jehož bezmezně obdivuje.
Režie: David Ondříček
Hrají: Václav Neužil ml, Martha Issová, James Frecheville, 
Robert Mikluš, Jiří Šimek, Milan Mikulčík, Peter Nádasdi, 
Štěpán Kozub, Vojtěch Fülep, Richard Fiala, Vavřinec Hradi-
lek, Kryštof Krhovják, Petr Panzenberger, Peter Kočiš, Kevin 
Michael Clarke, Barbora Bočková, Anna Schmidtmajerová, 

Milan Cimerák, Filip Březina, Marek Příkazký, Jiří Rendl, 
Anna Cónová, Vladimír Čapka, Erika Stárková, Jiří Zeman, Jiří 
Roskot, Jaroslav Pížl, František Večeřa, Pavel Vacek, Radovan 
Král, Lenka Termerová, Adam Mišík, Oskar Hes, Karel Heřmá-
nek ml, Matyáš Pekárek, Ernesto Čekan, Jaroslav Plesl, Mirka 
Louthanová, Josefína Krycnerová, Renata Kotápišová, Roy 
McCrerey, Andrea Miltner, Lukáš Křišťan, více

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

28. 8. sobota v 18:00 
29. 8. neděle v 18:00 
RAYA A DRAK

USA | 2021 | 114min. | Animovaný / Akční / Dobrodružný / 
Komedie / Rodinný / Fantasy

Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci 
v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry ohrožovaly 
zemi, draci se pro záchranu svých lidských přátel obětovali.
Režie: Paul Briggs, Don Hall, Carlos López Estrada, John 
Ripa

Mládeži přístupné
Vstupné: 100 Kč

28. 8. sobota v 20:15 
29. 8. neděle v 20:15 
FREE GUY

USA | 2021 | Akční, Dobrodružný, Komedie, Sci-Fi
Život je příliš krátký na to, abyste stáli stranou
Režie: Shawn Levy
Hrají: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Ho-
wery, Taika Waititi, Utkarsh Ambudkar, Britne Oldford, Owen 
Burke, Matty Cardarople, Alex Trebek, Michael Tow

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč

30. 8. pondělí v 20:15 
MATKY

USA / Čína, Česko | 2021 | 97min. | Dobrodružný, Komedie
Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou 
elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu 
chlapy, vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané 
komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo 
je právě porodily, případně jsou těhotné.
Režie: Jon Lucas, Scott Moore,Vojtěch Moravec
Hrají: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine 
Baranski, Susan Sarandon, Jay Hernandez, Justin Hartley, 
Oona Laurence, Cheryl Hines, Peter Gallagher, David Walton, 
Phil Pierce, Wanda Sykes, Emjay Anthony, Lyle Brocato, Ari-
ana Greenblatt, Keith Hudson, Terayle Hill, Stan Madray, Jill 
Kargman, Tian Richards, Christina Applegate, Sophia Alongi, 
Matthew Warzel, Kurt Yue, více,Hana Vagnerová, Petra Hře-
bíčková, Sandra Nováková, Gabriela Marcinková, Jakub Pra-
chař, Jiří Langmajer, Štěpán Benoni, Vladimír Polívka, Václav 
Neužil ml, Alena Mihulová, Ondřej Pavelka, Zuzana Mauréry, 
Viktor Preiss, Anna Polívková, Jan Dolanský

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

KONCERT
10. 8. úterý 19:00 - 21:00
ONDŘEJ HAVELKA 
& JEHO MELODY MAKERS

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

A / B / C: 450 / 430 / 400 Kč

ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:

http://
knihovna.tsviny.cz

 PROGRAM KINA SRPEN 2021 
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

tsl. ZPRAVODAJE365.cz
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Chtěli bychom vás pozvat na akci plnou hudby, zábavy, dobrého jídla a pití, na...

Minifestival v Podzámčí 4. 9. 2021 od 14.00 hodin

14.00 - 15.30 h.
 Koncert hudební skupiny Patrola a souboru Kukačky

16.00 - 17.30 h.
 Zahájení výstavy kostýmů Tanečního a divadelního 

souboru Kukačky

17.30 - 19.30 h.
 Koncert hudební skupiny Dětský pokojíček

20.00 - 22.00 h.
 Koncert hudební skupiny Fontanela

A ještě připomínáme...
PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA v Obchůdku v Podzámčí
(Trocnovská 102, Borovany)
Pondělí - Pátek 9,00 - 17,00 h.
Sobota 9,00 - 13,00 h.       Těšíme se na Vás!

26. zájezd svinenských občanů k moři

Po ročním odkladu jsme se 4. 
6. 2021 vydali po  dvacáté šesté 
na  cestu dlouhou 950 km k  moři 
do  chorvatských Tučep. Zájezdu 
se zúčastnilo 24 občanů, z  toho 
dvě děti. Počasí nám přálo, moře 
bylo teplé a  ubytovaní jsme byli 
v krásném hotelu Neptun.

I přes velmi teplé počasí se 
někteří z  nás vydali na  výlet 
do  národního parku Biokovo, 
který  leží ve  výšce 1460 m nad 
mořem. Zde je od července roku 
2020 otevřena jedinečná turis-
tická atrakce - Skywalk (Nebeský 
chodník). Prošli jsme se po  skle-
něném chodníku a  z  vyhlídky se 

nám otevřel nezapomenutelný 
výhled dolů na  letoviska Tučepi, 
Podgora a  Makarská,  dalmatské 
ostrovy Hvar, Brač, Korčula, Vis 
a  na  poloostrov Pelješac. Za  mi-
mořádně dobré viditelnosti prý 
lze dohlédnout až na  Monte 
Gargano na italském pobřeží. Byl 
to jedinečný výlet, na který bude-
me dlouho vzpomínat.

V pátek, den před odjezdem, 
se nám stal zážitek, který byl 
velmi emotivní. Ředitel hotelu 
nás všechny pozval na  recepci, 
kde nám osobně poděkoval, že 
jsme v  téhle nelehké době při-
jeli, nebáli se a  odstartovali tak 

jako první letošní zájezd v hotelu 
Neptun sezonu 2021. Se sklenič-
kou vína jsme si udělali společ-
nou fotku. Velmi nás to potěšilo, 
protože se nám nic podobného 
ještě nestalo.

Týden nám utekl velmi rychle, 
odjížděli jsme opálení, odpočinu-
tí a všichni plný krásných zážitků.

Doufáme, že se příští rok do ho-
telu Neptun zase podíváme a ne-
budou nás omezovat žádná hygi-
enická opatření.

Chtěla bych poděkovat všem, 
kteří se zúčastnili. Byli jste super 
parta. Ivana Pařízková,  
 vedoucí zájezdu

Staň se 
pěstounem
Rodina není vždycky jen původ. 
Jsou to lidé ve  vašem životě, kteří 
vás chtějí i  ve  svých životech. Jsou 
to ti, kteří vás akceptují takové, jací 
jste. Ti, kteří by udělali cokoliv, aby 
vás viděli usmát se, a kteří vás milují 
bez podmínek. 

(Citáty na každý den)

Každý, kdo se chce stát pěstou-
nem, by měl znát motiv svého 
rozhodnutí. V první řadě musí být 
jeho motivací pomoc dítěti, niko-
liv to, že si bude chtít uspokojit 
své vlastní potřeby. Pěstounem se 
může stát ten, kdo chce svěřeným 
dětem vytvořit takové podmínky, 
aby mohlo vyrůstat v bezpečném 
a  láskyplném prostředí. Nemusí 
být odborníkem, ale pěstoun by 
měl být přijímající, ochotný se 
učit a mít na paměti, že „poskytu-
je dětem možnost prožít dětství, 
nebo alespoň jeho část, v přiroze-
ném prostředí rodiny. Dítě v pěs-
tounské péči nemá statut biolo-
gického potomka, právní vztah 
mezi dítětem a pěstounem končí 
dosažením zletilosti dítěte.“

Pěstounem se může stát ten, 
kdo má bydliště na  území České 
republiky a  souhlasí se svěřením 
dítěte do  pěstounské péče. Dítě 
může být svěřeno do  společ-
né pěstounské péče společným 
pěstounům, pouze pokud jsou 
manželé. Se souhlasem druhého 
manžela může být dítě svěřeno 
do pěstounské péče jen jednoho 
z manželů. Dítě může být svěřeno 
do  pěstounské péče i  jednotlivci 
(osobě, která žije sama bez part-
nera; jednomu z  partnerů, kteří 
nejsou sezdáni; jednomu z regis-
trovaných partnerů). Dítě může 
být svěřeno i do pěstounské péče 
svých příbuzných.

Domeček - středisko Husitské 
diakonie

Bc. Petra Šimonová
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Pokus o mé Paměti
Přihodilo se a já dosáhl věku, který je o hodně vyšší než býval věk takového 
Jaroslava Vrchlického; toho jež v jeho padesáti letech oslovovali: Ctihodný 
kmete!

Někteří moji vrstevníci své paměti již napsali. Měl bych s nimi také začít?

Můj dosavadní život se mi vybavuje a  problém bych s  tím neměl. 
Nevzpomínám si pouze na  okamžik svého zrození a  na  několik let 
poté. Paměť mi pak probudil pan řídící v první obecné, který mě při-
nutil, abych se naučil psát pravou rukou. Že jsem nadále házel (a há-
zím) kameny levou, to neřešil. Abych se vyptal svých rodičů, to nepů-
jde. Vstupují již pouze do mých snů a stejně se na to také nepamatují. 
To, že tady jsem, jim ale nikdy nezapomenu. Aniž by četli Jana Amose 
Komenského, řídili se jeho radou, že „když se dítě na svět narodí, ve-
dle náležitého ošetření outlého tělíčka teplem a  měkkým ležením, 
mají hned rodičové příhodnou potravou dítě své opatřiti“. Tento nej-
větší z nás Čechů také hlásal, že „nemilovat knihy znamená nemilovat 
moudrost. A nemilovat moudrost znamená stávat se hlupákem“.

A mám to! Jako trojnásobný pradědeček sahám po  knize Hany 
Kneblové Za časů našich prababiček a pradědečků a dočítám se, že mě 
porodní bába po příchodu na tento svět plácla přes zadeček, aby zjis-
tila, jestli jsem živý. Následovala první koupel, která očistila mé tělíčko 
a dušičku. V prvních dnech života se mi vyhnuly křeče zvané „psotník“ 
a  neumřel jsem ani na  „úbytě“. Byl jsem správně donošen a  porodní 
bába mě nemusela strčit do vyhřáté trouby kuchyňských kamen. Mé 
definitivní očištění od dědičného hříchu (křest) proběhlo pokropením 
svěcenou vodou bez účasti mé maminky, která v té době byla ještě po-
kládána za nečistou. Zabalen v zavinovací peřince jsem (prý) na sobě 
měl zdobený křestní čepeček, batistovou košilku a vyšívaný kabátek. 
Co mi dal můj křestní kmotr se nedochovalo, ale zlatá mince to zřejmě 
nebyla. 

Moje maminka nebyla šlechtična, ani manželka živnostníka či úřed-
níka, a tak mě kojila sama - žádná kojná. V době mezi kojením jsem se 
uklidňoval „cumlem“ - to se do kousku čistého plátýnka pevně zavázal 
rozžvýkaný kus chleba nebo koláče, lžička kaše nebo vařený rozmačka-
ný brambor. Jestli mě uspávali odvarem z makovic nebo hadříkem na-
močeným do piva či tvrdého alkoholu, nevím, asi ne. Většinu času jsem 
tenkrát trávil v peřince pevně stažené povijanem (pruhem látky); moji 
rodiče se stejně jako ostatní kolem domnívali, že tak dojde k narovnání 
a  zesílení mých končetin. Do  postele si mě maminka nebrala, spával 
jsem v kolébce. Na tu moji rodiče měli a tak jsem nepoznal „hejčadlo“, 
což byla plachta uvázaná ve čtyřech cípech a pomocí provazů připev-
něná ke stropu. A v nůši mě nosila pouze má babička, která v té době 
pracovala v zemědělství.

Do svých čtyř let jsem zřejmě vypadal stejně jako mé malé kama-
rádky; nosil volné holčičí šatičky a měl dlouhé vlásky. Teprve později 
jsem dostal první kratší kalhoty, které neměly sešitý rozkrok. Důvod 
byl prostý - díky tomu mi nemusel nikdo neustále rozepínat a zapínat 
šle (kšandy) kalhot a mohl jsem si rychle kdykoli a kdekoli ulevit. Bosý 
a v dřevácích jsem snad nechodil.

Zasmáli jste se? To je dobře! Moje další paměti by už vždy k smíchu 
nebyly. Nastal čas úspěchů a proher, dobrých i špatných rozhodnutí, ví-
tězství a omylů. Za některé se stydím. Spoustu z nich už nemohu vrátit 
a napravit. Naštěstí je tady současnost a přede mnou sice neurčitá, ale 
přece jen budoucnost, a tu ovlivnit mohu. Ke konci nespěchám, neboť 
- opět v souladu s mým milovaným Janem Amosem „všeliké kvaltová-
ní toliko pro hovada dobré jest“. A vlastně nevím, jestli mám a budu 
v  pamětech pokračovat. „Vždyť v  životě člověka“, jak říkala Jindřiška 
Smetanová, „jsou skutečně závažné pouze dva dny: ten první a  ten 
poslední“.

Miroslav Kolár, 
památného dne 12. července, ale v roce 2021

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Trang Doan

Kdo a co je normální?
Také  si někdy položíte otázku, 
zda jste ještě normální? Zda jste 
považováni za  normální? Jenže 
kdo koho je oprávněn, a  skuteč-
ně nějak objektivně (což nevím 
zda jde), zařadit mezi normální 
a  nenormální. KDE JE HRANICE? 
Kterých je víc? Kterých je méně? 
Jaký je trend?

Vzpomínám si na  situaci, kdy 
se mě manžel zeptal, zda jsem 
normální. Popíšu jednu konkrét-
ní, i když stejné otázky z jeho úst 
k  mojí osobě padaly (a  jistě bu-
dou ještě padat) často. No a co, on 
z Marsu, jako všichni muži, já, stej-
ně jako všechny ženy, z Venuše.

„Jsi normální? Co je to za guláš, 
to já jíst nebudu.“ Přátelé, uvařila 
jsem před mnoha roky jednou 
(fakt jen jednou) guláš ze soji. Začaly totiž recepty ze soji frčet. Přesto, 
že jsem do poslední chvilky ani necekla, že ne hovězí, ale soja, dokonce 
jsem manžela nechala na ten oběd nakrájet na jemno tři cibule. Ne, že 
to neumím, ale on tvrdí, že ne tak dokonale jako on - no tak ať krájí, že? 
Tvářila jsem se jak svatá, když jsem mu talíř s tou zdravou dobrotou dá-
vala na stůl, ale nepozřel ani jedno sousto. Děti se samozřejmě přidaly 
k tatínkovi. Já sama, i když mi to také vůbec nechutnalo, jsem dojedla. 
Bylo tu fujtajbl. 

Dnes jsem se v  článku s  titulkem „Každý pátý Čech je 
FLEXITARIÁN“... (autor  Filip Horáček) dozvěděla  název pro lidi, kteří 
jedí maso svátečně.  Je to prý módní a  nové, mladí rádi ochutnávají 
a  sami si tato jídla neuvaří. Dodávám, že mnozí (ne všichni!) si raději 
a často dojdou do restaurace či objednají dovážku hotového jídla.

Vážení mladí, možná je to nové 
pro vás, ale my starší, dříve naro-
zení, si moc dobře pamatujeme 
páteční fronty u  řezníka.  Někdo 
chodil pro maso výhradně 
ke  Šnokhausům, někdo do  řez-
nictví k  Fouskům. (Vůbec se mi 
po pátečních frontách, ani po ni-
čem podobném, nestýská! Jen 
vzpomínám.) Pro ty první  něco 
lepšího, a ti, kteří byli až na konci 
fronty, jen to, co už zbylo. Bůček, 
přední hovězí,  pajšl a  tak. Naše 
matky uměly udělat v  kuchyni 
z  prdu kuličku (obrazně řečeno), 
šuplíkovou polévku, uměly z  pár 
ingrediencí vykouzlit  vysoké 
kynuté buchty a  tak podobně. 
Žádné tyčové mixery, roboty, 
myčky, mikrovlnky a jiné vymože-

nosti dnešních kuchyní. Ty ženské do toho totiž daly svoji práci, svoje 
ruce, teplo z nich. Jo, zpotily se při práci. Proto nemusely chodit potit se 
do posiloven. Klidně si ťukejte na čelo a řekněte si, že jsem snad nějaká 
stoletá historie. Je mi to jedno. Je mi jedno i to, že novým (a je to jako 
objev!) trendem je dělat jídlo  z  odpadu. (Článek: Místo 2 tun slupek 
budou sušenky... též autor F. Horáček) Doma si občas upeču sušenky 
z ovesných vloček. Není to příliš pracné ani časově náročné. Doporučuji 
do takové senza práce zapojit i malé děti.

Když už jsem u těch nových, nebo nově používaných výrazů, vybaví 
se mi PROKRASTINACE. Kdybych (v mém dětském věku) svojí mamce 
řekla, když se mi nechtělo splnit nějakou povinnost, úkol, že prokras-
tinuju, měla bych lepanec ještě než bych za tou větou udělala tečku.

P. S. Tak to je pro dnešek tečka. M. Dubová
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Svinenští žáci na fotbalovém kempu v Č. Budějovicích
V loňském roce si internetový portál Jihočeský fotbal připomínal 15 let 
své existence. Výročí oslavil prací, konkrétně uspořádal pro různé věko-
vé kategorie žáků formou příměstského tábora dva týdenní fotbalové 
kempy. Jejich konání nezabránila ani protikovidová opatření. A proto-
že ohlas malých fotbalistů a  jejich rodičů byl příznivý, rozhodli se or-

ganizátoři, i přes nejistý vývoj pandemie a časté změny v přijímaných 
opatřeních, pustit do přípravy jejich 2. ročníku.

Ze Spartaku Trhové Sviny se kempů v loňském roce zúčastnili 2 hrá-
či - Zdeněk Krauskopf a  Lukáš Svoboda. V letošním prvním  běhu 
pro ročníky 2007 - 2010 to letos z Trhových Svinů bylo již hráčů šest! 
K  již jmenovaným se přidali Dominik Filka, Tomáš Lavička a bratři 
Ondřej a Štěpán Pickovi.

Do druhého běhu pro ročníky 2011 - 2014 z Trhových Svinů do are-
álu Jihočeské univerzity na  Dlouhé louce v  Č. Budějovicích dojížděli 
Matyáš Przbyla a Štěpán Zachař.

Kemp není koncipován jako klasic-
ké předsezonní soustředění. Snahou 
organizátorů je mladým hráčům uká-
zat nejen zajímavá cvičení, hry apod., 
ale také jim trochu přiblížit další věci, 
které s  tréninkem souvisejí, např. 
denní režim, stravovací návyky, pitný 
režim, zásady rozcvičení. Diskuze se 
také vedly nad vlastní odpovědnos-
tí ke  svému vzdělávání. Účastníci se 
rovněž z  úst Radima Pouzara dozvě-
děli o práci fotbalové akademie a po-
besedovali s  bývalými prvoligovými 
hráči Rudolfem Otepkou a Jaromírem 
Plockem.

Praktickou i  teoretickou část pro-
gramu zajišťovali okresní a krajští tre-
néři mládeže FAČR pod vedením zku-
šených fotbalových trenérů Ladislava 
Bernáta a  Jiřího Krauskopfa. Zvláštní 
pozornost byla letos při prvním běhu 
věnována brankářům, kterým se 
po  celý týden věnoval Jiří Prokeš ze 
Strakonic

Praktické a  teoretické tréninkové jednotky byly doplněny třešnič-
kou na dortu, kterou bezpochyby byla návštěva stadionu SK Dynamo 
Č. Budějovice. Kluci si prohlédli nejen zázemí, které hráči v útrobách 
tribuny mají, ale proběhli se i po pažitu připraveném na novou ligovou 
sezonu. Byli také prvními návštěvníky nově instalovaného muzea, kte-

ré připomíná bohatou historii SK Č. 
Budějovice.

Svinenské zastoupení bylo silné 
nejen početně. V závěrečné doved-
nostní soutěži brankářů se Štěpán 
Picek umístil na  druhém místě 
a Lukáš Svoboda na místě šestém.

Zvláštní ocenění, cenu fair play, 
obdržel Krápa, neboli Zdeněk 
Krauskopf, který upozornil trenéra 
na  to, že v  jedné dovednostní sou-
těži byl o  malý kousek horší než 
jeho soupeř, a pomohl tím trenérovi 
správně určit postupujícího.

Přes nepříznivé předpovědi mete-
orologů proběhl první týden v  pří-
znivých podmínkách. Druhý týden 
už byl bezproblémový i  ze strany 
meteorologů. Věřím, že hráči si ve-
dle dresů s  vytištěnou přezdívkou 
na  zádech (nahlašovali předem), 
certifikátu za  absolvování kempu 
a řady cen za různé soutěže, odnes-
li i  množství příjemných prožitků 
a  vzpomínek. Alespoň takový do-
jem mám z dotazů rodičů na konání 
kempu v příštím kalendářním roce.

Chtěl bych všechny svinenské účastníky pochválit za  příklad-
nou reprezentaci TJ Spartak Trhové Sviny. Děkuji jim za  letošní 
účast a těším se na shledání příští rok.

P. S. Více informací a fotografií z obou týdenních kempů naleznete 
na www.jihoceskyfotbal.cz nebo facebooku Jihočeský fotbal.

Michal Průcha  
Internetový portál Jihočeský fotbal

hlavní organizátor kempu

Účastníci 2. turnusu

Účastníci 1. turnusu
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Projeďte se na kole
v okolí Buškova hamru
Krajina Novohradských a Slepičích hor láká 
k cyklistickým projížďkám v každé roční době.

PŮJČOVNA
kol a elektrokol

Vlastní kolo si k nám už vozit nemusíte.  
Přímo na Buškově Hamru je vám k dispozici:

Rezervace na tel. +420 702 013 139 
 www.buskuv-hamr.cz

S podporou 
Jihočeského kraje

Provozuje: 
Domeček – středisko Husitské diakonie
Branka 588, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 73632805

Klub VPŘED II pokřtil cyklostezku v Ledenicích
Klub historických cyklistů VPŘED II pro Trhové 
Sviny a  okolí měl letos 5. července tu čest po-
křtít svou jízdou novou ledenickou cyklostezku. 
Již popáté nasedli členové klubu na  své letité 
stroje a  v  dobovém oblečení projížděli krajem, 
tentokrát na  trase ze Střížova do  Ledenic. 
Závěrečná etapa cesty vedla právě po  nově 

vybudované komunikaci pro cyklisty, jenž vede 
mezi Ohrazeníčkem a Ledenicemi.

Klub, který v  příštím roce oslaví pětileté vý-
ročí své novodobé aktivity, navazuje na podob-
né uskupení s  názvem VPŘED, jenž v  Trhových 
Svinech fungovalo před sto lety.

Foto V. Bílek P. Vicková
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Ceník palivového dříví: Manipulační sklad Slavče od 1.6. 2021
Kč/1prms

Rovnané délka 1m Kč/prm Sypané volně ložené 50 cm 33 cm 25 cm
Smrk, Borovice neštípané 700 Kč Smrk, Borovice 510 Kč 600 Kč 810 Kč
Smrk, Borovice štípané 820 Kč Listnatá směs měkká 610 Kč 700 Kč 810 Kč
List. měkká směs 800 Kč Buk 870 Kč 940 Kč 1 100 Kč
Bříza 1 050 Kč Dub 780 Kč 845 Kč 1 060 Kč
Olše 1 050 Kč Bříza 750 Kč 830 Kč 1 050 Kč
Dub 1 150 Kč
Buk 1 250 Kč
Pilařské odřezky SM 300 Kč
Pilařské odřezky BK 400 Kč

Cena v Kč bez DPH 15%
Příjem objednávek: 605 247 166, email: hauser.emanuel@seznam.cz
Doprava vlastní, popř. kontejnerem smluvním dopravcem (10 prm jehličnatého dřeva nebo 7 prm listnatého)
Vysvětlivky: 1 prm = prostorový metr, 1 prms = prostorový metr sypaný
www.lesy-obci-trhove-sviny-a-besednice.cz
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Firma Redtenbacher cz s.r.o 

hledá 

do svého závodu v Borovanech 

2 ženy do výroby 
letování na poloautomatických strojích 

montáž drobných součástí brýlí 

na dvousměnný provoz 

Nabízíme: 
práci v novém závodě 

příjemné pracovní prostředí - malý kolektiv  

zázemí zahraniční firmy 

Stravenkový paušál   

částečně hrazené dojíždění 

Příplatky za odpolední směnu 

možnost napracování hodin 

13. a 14 plat 

Informace na tel. čísle:  727 879 278 p.Vodhánil 

nebo email: jan.vodhanil@redtenbacher.at 
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LASSELSBERGER, s.r.o., výrobce dlažby 
 

přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese: 
 
 

- Provozní zámečník, požadované vzdělání vyučen 
v oboru 

 
- Provozní elektrikář, požadované vzdělání vyučen 

v oboru 
 

- Pracovník přípravny hmot, požadované vzdělání 
vyučen,  

 
 
 
Nástup možný dle dohody. 
 
Podrobné informace, včetně prohlídky závodu, budou 
poskytnuty při osobním pohovoru. 
 
Zájemci se mohou hlásit na telefonu 387925370, 
nebo přímo na závodě LASSELSBERGER, s.r.o., Tovární 
137, Borovany 
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LASSELSBERGER, s.r.o., výrobce dlažby 
 

přijme pro náš závod v Borovanech  
 

MISTRA ÚDRŽBY 
 
 

Požadujeme: 
- odborné středoškolské vzdělání s maturitou, obor strojírenství 
- minimálně 5 let praxe v oboru 
- orientace v technické dokumentaci 
- zkušenosti s vedením kolektivu 
- znalost anglického, nebo německého jazyka výhodou 
- zkušenosti s účetním systémem SAP výhodou 

 
Kontakty pro zájemce: 
 
LASSELSBERGER, s.r.o. 
Tovární 137 
373 12  Borovany 
 
Jaroslava Nováková    Zdeňka Prskavcová 
tel. 387 925 373    mobil: 703 438 583 
e-mail: Jaroslava.Novakova@rako.cz e-mail: Zdenka.Prskavcova@rako.cz 
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Přijímací zkoušky proběhnou v prostorách ZUŠ na SOU v ulici Školní 709 
dne 8. 9. 2021  v čase 16:00 – 17:00.

Prosíme zájemce, aby se shromažďovali před budovou a vyčkali vyzvání ke konání 
přijímací zkoušky.

Přítomní ve věku nad 6 let jsou povinni zajistit si adekvátní ochranu dýchacích cest.

Přijímací kritéria:
 - fyziologické dispozice
 - rytmická reprodukce
 - koordinace a pohybová paměť

Přijímací zkoušky na taneční obor

Více informací naleznete na webových stránkách naší ZUŠky: www.zustsviny.cz, na e-mailu: info@zustsviny.cz 
nebo na telefonním čísle: 380 120 540 (Luboš Procházka - ředitel, Michael Tröstl - zástupce ředitele).

pracoviště Nové Hrady

Přijímací zkoušky proběhnou v prostorách ZUŠ na Nových Hradech dne 8. 9. 2021   
v čase mezi 15:00 a 15:45.

Prosíme zájemce, aby se shromažďovali před budovou a vyčkali vyzvání ke konání 
přijímací zkoušky.

Přítomní ve věku nad 6 let jsou povinni zajistit si adekvátní ochranu dýchacích cest.

Přijímací kritéria:
 - fyziologické dispozice
 - rytmická reprodukce
 - koordinace a pohybová paměť

Přijímací zkoušky na taneční obor

Více informací naleznete na webových stránkách naší ZUŠky: www.zustsviny.cz, na e-mailu: info@zustsviny.cz 
nebo na telefonním čísle: 380 120 540 (Luboš Procházka - ředitel, Michael Tröstl - zástupce ředitele).

pracoviště Nové Hrady

Přijímací zkoušky proběhnou v prostorách ZUŠ na SOU v ulici Školní 709 
dne 8. 9. 2021  v čase 16:00 – 17:00.

Prosíme zájemce, aby se shromažďovali před budovou a vyčkali vyzvání ke konání 
přijímací zkoušky.

Přítomní ve věku nad 6 let jsou povinni zajistit si adekvátní ochranu dýchacích cest.

Přijímací kritéria:
 - výtvarný projev
 - pracovně volní návyky
 - kreativita

Přijímací zkoušky na výtvarný obor

Více informací naleznete na webových stránkách naší ZUŠky: www.zustsviny.cz, na e-mailu: info@zustsviny.cz 
nebo na telefonním čísle: 380 120 540 (Luboš Procházka - ředitel, Michael Tröstl - zástupce ředitele).

pracoviště Nové Hrady

Přijímací zkoušky proběhnou v prostorách ZUŠ na Nových Hradech dne 9. 9. 2021

v čase mezi 15:00 a 16:00.

Prosíme zájemce, aby se shromažďovali před budovou a vyčkali vyzvání ke konání 
přijímací zkoušky.

Přítomní ve věku nad 6 let jsou povinni zajistit si adekvátní ochranu dýchacích cest.

Přijímací kritéria:
 - výtvarný projev
 - pracovně volní návyky
 - kreativita

Přijímací zkoušky na výtvarný obor

Více informací naleznete na webových stránkách naší ZUŠky: www.zustsviny.cz, na e-mailu: info@zustsviny.cz 
nebo na telefonním čísle: 380 120 540 (Luboš Procházka - ředitel, Michael Tröstl - zástupce ředitele).

Zelená hora UNESCO 
 Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
                  

                         
    
Program: 

-  komentované prohlídky  Zelené hory 

Po stopách Santiniho: zámek Ždár nad Sázavou, 

 Bazilika sv. Mikoláše, sádky, Studniční kaple, prelatura 
-   budeme obdivovat pamětihodnosti  

 -     na konec výletu navštÍvíme   Slavnosti sklizně s cimbálovkou 

       v centru Eden v Bystřici nad Perštejnem, 

         v areálu  najdeme panský dvůr, horáckou vesnici, pivovar, jízdárnu … 

  

 
 

                      

BAD FUSSING 

                koupání 

Kdy:   úterý 28. 9. 

Odjezd: 
T. Sviny autobus. nádr.              6:30 hod. 

        Ločenice                               6:45 hod. 

        Sv. Jan                                   6:50 hod. 

Vstupné      13,50 Euro 
Doprava            480 Kč 
Pařízková       724 507 761 

Felendová      702 039 944 
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natěrače/lakýrníka 
dřevěných konstrukcí 

na plný úvazek, vyučení v oboru. 
Nástup možný ihned. 

Truhlářství TRUST-ts spol. s r.o. 
Husova 1155, 374 01 Trhové Sviny

V případě zájmu nás kontaktujte na tel. čísle 
725 550 364 nebo emailem obchod@trust-ts.cz

www.trust-ts.cz

Hled
ám

e 

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  

Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  

Green Shell - typu Arakauna  
a Dark Shell - typu Maranska 

Stáří 16 - 20 týdnů,   cena 185 - 229,- Kč/ks.

Prodej:  31. srpna 
Trhové Sviny – u čerpací stanice PapOil – 13:05 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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www.uhloterm.cz

UHELNÉ SKLADY

LETNÍ CENY PALIV
od 1. 6. do 31. 8. 2021

BOROVANY

Nabízíme sortiment:
- černé a hnědé uhlí, brikety, koks
- štípané palivové dřevo
- písky, drtě, štěrky a okrasné kačírky
- mulčovací kůra, zahradní zemina

Nabízíme služby:
- doprava sklápěč a kontejner 5 t
- odvoz sutí a výkopu na skládku
- přistavení a pronájem kontejnerů

NAD 20 q ROZVOZ UHLÍ ZDARMA

Objednávky na rozvoz pouze telefonicky
Po – Pá 8.00 – 14.00 hod.

387 250 500, 602 409 423
složení uhlí pásovým dopravníkem

Vlastní odvoz již není možný

Autodoprava  
Petr Krčmář Borovany

přijme:

řidiče nákladních vozidel  
na technologickou přepravu - návoz lomového kamene, 

řidiče na sklápěcí návěs 
 

opraváře nákladních vozidel

V případě zájmu volejte na 777 046 415

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

MASÁŽE RUNA 

Marie Lepšová

Tel.: 776 680 120 

• REGENERAČNÍ, REKONDIČNÍ A RELAXAČNÍ MASÁŽE
• CELOTĚLOVÁ LYMFODRENÁŽ 
• KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE 
• REFLEXNÍ TERAPIE 
• BAŇKOVÁNÍ 
• TEJPOVÁNÍ 
• MASÁŽ LÁVOVÝMI KAMENY  

Nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 664, Trhové Sviny 
(stará budova polikliniky) 
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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.: 386 301 488.   

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci.

Zpravodaj občanů města Trhové Sviny 
a okolí • Vydává: Město Trhové Sviny, Žižkovo 
nám. 32, 374 12 Trhové Sviny. • Periodický tisk 

Zpravodaj občanů 
města Trhových Svinů a okolí

územně samosprávného celku. • IČ: 245551 
• Ev. č. MKČR E10896 • Vychází 12x ročně  
• Předsedkyně redakční rady a  redakční 
úpravy Mgr.  Hana Halešová • DTP a  tisk: 
FIBOX, s.r.o. Třebíč • FIBOX.cz • Náklad 700 ks

_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____

POŘÁDÁ M
ĚSTO  

TRHOVÉ SVINY

Kulturní a informační centrum Trhové Sviny, e-mail: kic@tsviny.cz, tel. 386 301 488

Karel 
Valdauf

2021
na Žižkově náměstí 
 v Trhových Svinech

pátek 
20. srpna 2021
od 20.00 do 24.00 hodin
 
LAURA A JEJÍ TYGŘI
STO ZVÍŘAT

 

 H U D E B N Í  F E S T I V A L
20. - 22. 8. 2021

XXIII. ročník

skupina mažoretek STARLETTE
taneční soubor KUKAČKY 
Ozvučení - Jan Kohout
Moderování - Petr Jančařík
Produkce - Milan Bašta

vstupné:
Pátek / 150 Kč
Sobota, neděle / 100 Kč
Sobota + neděle / 150 Kč
Všechny tři dny / 250 Kč
sobotní dopoledne zdarma

sobota 
21. srpna 2021
od 15.00 do 02.00 hodin

Dětský program: / 10,00 - 13,00
moderuje COCO JAMBO 
Jindřich Švejda   
MARTIN ČEJKA - kouzelník 
a iluzionista   
skupina mažoretek 
STARLETTE 
MICHAL Z KOUZELNÉ 
ŠKOLKY - Michal Nesvadba 
 
Jihočeští rodáci / 15,00 - 16,00
Straňanka / 16,15 - 17,30
Žadovjáci / 17,45 - 19,00
Babouci / 19,15 - 20,30
FORDANCE ORCHESTRA  
/ 20,45 - 02,00

 

neděle 
22. srpna 2021
od 10.00 do 19.00 hodin

Podhoranka / 10,15 - 11,15
Otavanka / 11,30 - 12,30
Fryštácká Javořina  
/ 12,45 - 13,45
ROMAN VOJTEK,  DANIELA 
ŠINKOROVÁ + TOP Band  
/ 14,00 - 16,00
Kumpanovi muzikanti  
/ 16,15 - 17,30
Jižani / 17,45 - 19,00


