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Tři dny s hudbou  fotoreportáž
Slunce i déšť, různé hudební žánry, zábava pro malé i velké - to vše přinesl letošní Festival Karla Valdaufa.  
Že se bavili opravdu všichni, je z následující fotoreportáže více než patrné.

Foto: Marek Podhora
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 KULTURA pokračování

Pátek
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 KULTURA pokračování
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Kulturní léto v Trhových Svinech
Letošní léto bylo na kulturní a společenské akce oprav-
du velmi bohaté.

Více informací o  jednotlivých akcích nechám na  je-
jich hlavních organizátorech, přesto si dovolím pár po-
známek z mého pohledu.

Koncert Jaroslava Svěceného v  kostele 
Nanebevzetí Panny Marie

Jako obvykle byl tento koncert velmi příjemným zá-
žitkem. Jaroslav Svěcený je jistotou skvěle vybrané 
hudby i skvělé interpretace, ale je pro nás i objevite-
lem výjimečných talentů. V letošním roce na koncertě 
nazvaném Setkání baroka s budoucností vystoupila 
nejen cembalistka Jitka Navrátilová, která v  našem 
kostele nehrála poprvé, ale i  mladá klarinetistka 
Anna Paulová. Věřím, že udělala velmi silný dojem 
nejen na  mě. Opět se ukázalo, že koncerty Jaroslava 
Svěceného jsou pokaždé jiné, přesto vždy velmi krásné.

    

Z diáře  
starostky

Akce na staré faře

Nádvoří staré fary bezesporu  potvrdilo, že je ideálním místem pro 
pořádání kulturních a  společenských akcí. Důkazem je vysoká 
návštěvnost na  loutkových pohádkách, na  tvořivých dílnách, 
v letním kině, na svinenském čtení i na prezentaci fotografií vy-
tvořených v rámci multimediálního tábora. Kromě potěšení z velké 
návštěvnosti jsem si na vlastní kůži několikrát vyzkoušela, jak pozitiv-
ně toto místo působí. I ve dnech, kdy teploty trhaly rekordy, zde bylo 
příjemně a panovala zde velmi přátelská nálada. Uklidňujícím dojmem 
působí zde zachovalé a ošetřené stromy i tráva, kterou jsme zde vysa-
dili. Opět bych chtěla připomenout, že tyto aktivity nijak nezatížily 
rozpočet města díky výhře v soutěži Obec přátelská rodině.

Rak a Rak
Ani v  letošním roce 
jsme neporušili tra-
dici a opět jsme se se 
Štěpánem a  Janem 
Matějem Rakem, 
kytarovými virtuosy, 
sešli v  krásném ko-
morním prostředí 
kostela Nejsvětější 
Trojice. Vyslechli jsme 
si skladby starší, nové 
i ty, které před diváky 
zahráli poprvé. Ani tentokrát se naše setkání nemohlo obejít bez vzpo-
mínky na Otce Martina a na to, jak statečně nese těžkou nemoc Alfréd 
Strejček, přítel Štěpána Raka. A tak jsme se jako vždy historickou pol-
ní cestou s krásným výhledem na město vraceli domů se vzpomínkou 
na krásnou hudbu i posíleni příkladem vzdoru proti zlému osudu.

Festival Karla Valdaufa  
a pátek před Valdaufem

Letošní ročník festivalu byl skutečně výjimečný. Zažili jsme velké 
obavy z  počasí - především na  páteční dvojkoncert Aleše Brichty 
a kapely Děda Mládek Illegal Band byla předpověď počasí více než 
pesimistická. Nakonec se vyčasilo a na náměstí plné tančících a zpí-
vajících návštěvníků ani nekáplo. Bylo to opravdu s podivem, proto-
že všude okolo města vydatně pršelo, někde vítr i lámal větve.

V sobotu a v neděli se nám ale déšť nevyhnul. Pršelo ale vždy buď 
na začátku, nebo na konci programu daného dne. Většina kapel si tedy 
zahrála za příjemného počasí. I díky tomu jsme v letošním roce zazna-
menali rekordní návštěvnost.

Bohužel ani v letošním roce se nemohl festivalu osobně zúčastnit 
pan MUDr. Karel Valdauf. Velice toho litoval, říkal, že po těžkém ob-
dobí dostal od svých dětí společnou dovolenou právě v době koná-
ní festivalu. Domluvili jsme se ale na společné schůzce během září. 
Zopakoval, že je velmi rád, že stále držíme tradici festivalu a že si 
práce města váží. Náš rozhovor byl velmi přátelský, bez jakékoli 
známky neshody. Opravdu není potřeba hledat problémy tam, kde 
nejsou.

Při tradičním loučení s  festivalem jsem jako vždy pozvala návštěv-
níky na  ročník příští. Každý rok se stanovuje termín festivalu až 
po  dohodě s  panem farářem, který na  základě církevních pravidel 
stanoví termín pouti. Příští rok tedy bude tím výjimečným, poutní ne-
děle připadá na 20. srpen, festival se bude konat tedy až poslední 
srpnový víkend.
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Letíme pro zdraví – Memoriál Dana Kopála
Vypadá to, že tato akce se přidá 
k tradičním letním akcím, které 
se v  našem městě konají. A  není 
také divu, je velice úspěšná 
a  hojně navštěvovaná. Vážím 
si osobního nasazení, času 
a  energie organizátorů této 
akce. Pořadatelem je HAIMA, 
spolek pro pomoc dětem s  po-
ruchou krvetvorby. Zvláště bych 
chtěla poděkovat paní Michaele 
Gušlové, Elišce Švepešové 
a  všem, kteří se na  organizaci 
akce podíleli. Obdivuji, jak velkou 
akci jsou schopni zorganizovat, 
kolik lidí do  ní zapojit a  výtěžek 
darují Hematologické jednotce 
Dětského oddělení Nemocnice 
České Budějovice. Dojemná 
byla i  vzpomínka i  na  Daniela 
Kopála, skvělého moderátora 
prvního ročníku této akce. Pan 
Kopál zemřel na  covid. Pro mě 
to byl první člověk, kterého jsem 
znala a  kterého si nemoc vzala. 
Velmi bych si přála, aby teď už skutečně byla ta doba, kdy už s covi-
dem umíme bojovat a nemusí být takovým strašákem. Přesto bychom 
neměli zapomínat, kolik životů si vyžádal, a z úcty k těmto zemřelým 
nezlehčovat to, co covid napáchal.

Přiznám se, že o  létání a  leteckých modelech toho mnoho nevím, 
ale byla jsem skutečně udivena tím, jak různorodé modely byly 

předvedeny a  co vše s  nimi jejich konstruktéři dokázali. Některá le-
tadla létala tak rychle, že jsem je ani nestíhala sledovat, jiná se naopak 
ve svislé poloze k zemi ve vzduchu zastavila, o množství otáček a vý-
krutů nemluvě. Bohužel jsem se nemohla příliš dlouho zdržet, musela 
jsem řešit neustálé stížnosti na technopárty, která se konala na soukro-
mém pozemku v našem městě. Foto: FB Haima Č. Budějovice

Technopárty
23. 6. jsem byla upozorněna, že na facebooku je inzerována tech-
nopárty na území našeho města. Okamžitě jsem kontaktovala naši 
městskou policii. Strážníci dohledali pořadatele, kontaktovali je 
a upozornili je, že nesplnili oznamovací povinnosti.

Zákon jasně stanovuje dobu nočního klidu na čas mezi 22:00 - 
6:00 hodinou. Zastupitelstva jednotlivých měst mohou prostřednic-
tvím veřejně závazné vyhlášky vyjmenovat akce, u kterých lze dobu 
nočního klidu zkrátit, noční klid pak platí až od 2:00. Před schvále-
ním zastupitelstvem se ale ještě vyjadřuje ministerstvo vnitra. Ne 
všechny akce, u kterých jsme navrhovali zkrácení doby nočního klidu, 
ministerstvo schválilo. Řídí se především tím, že akce má být pro oby-
vatele předvídatelná (tzn., že se každoročně opakuje, je dostateč-
ně prezentována atd.). Ministerstvo vnitra v roce 2016 na základě 
nálezu ústavního soudu městům odebralo možnost veřejné akce 
povolovat či je zakazovat. 

V  naší vyhlášce je ještě povoleno, že lze obdobně zkrátit dobu 
nočního klidu, pokud tuto akci pořadatel nahlásí minimálně měsíc 
před konáním akce a uvede další náležitosti. V tomto konkrétním 
případě pořadatel akci nahlásil pozdě (až po  upozornění městské 
policie), zároveň zde nebyly uvedeny další povinné údaje.

Proto jsme obratem písemně upozornili Policii ČR, že se má ta-
ková akce konat a že pro ni nemůže platit zkrácení doby nočního 
klidu. Protože jsme zjistili, že jde o soukromý pozemek jednoho ze 
zastupitelů, upozornila jsem ho na  to na červnovém zastupitelstvu. 
Ten toto potvrdil ovšem s tím, že půjde o soukromou akci. Proto jsme 
mu ukázali facebookovou stránku s jasnou informací, že jde o veřejnou 
technopárty, a požádali jsme ho, aby konání této akce zabránil.

Technopárty se bohužel přesto konala. Upravili jsme služby stráž-
níků městské policie - sloužili nonstop. Prakticky nepřetržitě - 
ve dne v noci - jsem komunikovala s nimi, se státní policií a především 

s rozzlobenými občany. V této situaci mohla zasáhnout už jen stát-
ní policie. Bohužel na čísle 158 bylo občanům sdělováno, že akci 
povolilo město - nebo dokonce já osobně. Toto je absolutní ne-
smysl. Na číslo 158 jsem sama volala s  tím, proč takový nesmysl šíří. 
Navíc by měli vědět, že města už šest let takovou pravomoc nemají. 
Následně jsem poslala výzvu krajskému řediteli Policie ČR, kde ho 
žádám o vysvětlení toho, proč takovou věc sdělovali a zda považu-
je zásah policie, včetně preventivních kroků, za dostačující. Zatím 
jsem po urgenci obdržela odpověď pouze od velitele obvodního 
oddělení, kde sděluje, že zásah byl dostatečný a že není možné po-
skytnout informace o tom, co bylo občanům sdělováno na lince 158. 
V  rámci přestupkového řízení budu požadovat nahrávky těchto 
hovorů. Pokud se prokáže, že k tomuto skutečně docházelo, budu po-
žadovat nápravu, protože byla naprosto neoprávněně napadena 
práce našeho úřadu i mě samé.

Já i město jsme udělali naprosto vše pro to, aby byl dodržován 
zákon, nic jsme nepovolili ani povolit nemohli. Pravomoc řešit na-
stalou situaci měla pouze Policie ČR.

Za nešťastné považuji i zapojení obecně prospěšné společnosti 
Adra. Jeden z organizátorů mi napsal, že výtěžek věnují této společ-
nosti, a tím je tedy jejich akce legální. Adru jsem kontaktovala s tím, že 
v minulosti tito pořadatelé při obdobných akcích nerespektovali zákon 
a porušovali noční klid. Zástupci Adry přesto vítali příležitost účastníky 
akce seznámit s pomocí seniorům a získat finance na tuto pomoc.

Jsem přesvědčená, že naši spoluobčané, včetně seniorů, by více uví-
tali, kdyby se mohli v noci vyspat. Společnost Adra svůj názor ale ne-
změnila, ani když jsem je kontaktovala po akci s tím, že byl porušován 
zákon a že mnoho našich občanů si stěžovalo. Myslím si, že ani pomoc 
druhým neomlouvá porušování zákona, a je na zvážení, za jakou 
sumu dát všanc dobré jméno své organizace.     
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	 INFORMACE	Z	RADNICE

Multifunkční hřiště
Stavbu multifunkčního hřiště jsme ukončili na podzim loňského 
roku. Jeho slavnostní představení jsme spojili s oslavami stého vý-
ročí založení fotbalového klubu v našem městě.

Práce na  jeho výstavbě začaly v prostoru bývalého zimního sta-
dionu ihned poté, co jsme získali na  jeho výstavbu dotaci. Ve  vý-
běrovém řízení podala nejvýhodnější nabídku firma Swietelsky 
stavební, s.r.o. S touto firmou byla velmi dobrá spolupráce, byly dodr-
ženy jak finanční náklady, tak i termín dokončení stavby. Celkové 
náklady na vybudování tohoto víceúčelového hřiště byly 10 milionů 
Kč, z toho polovinu nákladů jsme získali z dotace od Ministerstva 
pro místní rozvoj. Je zde možné využít hřiště na malý fotbal, na te-
nis, na florbal, dále dvě hřiště na nohejbal, dvě hřiště na volejbal, 
dvě hřiště na basketbal, běžecký ovál a prostor pro skok do dálky.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli jak 
na  přípravě projektu, tak i  na jeho realizaci, zvláště pak panu 
Ing.  Radku Ježkovi, který prostřednictvím firmy Montela, s.r.o. 

sponzorsky zajistil dodávku 
slaboproudých rozvodů pro za-
bezpečení, rozhlas a kamery.

Poděkování také panu Zdeňku 
Karbovi, který se o sportovní 
halu a  celý areál stará a  nyní 
bude mít na starost i toto mul-
tifunkční hřiště.

Po ukončení stavebních prací jsme spustili zkušební provoz, pod-
mínky pro využití a kontakt na správce jsou zveřejněny na webo-
vých stránkách města i na samotném hřišti. Hřiště je určeno široké 
veřejnosti, v  podmínkách dotace ale bylo dáno, že přednostně by 
měly hřiště využívat školy. Pokud chcete hřiště využít, kontaktujte 
prosím jeho správce. Připravujeme také možnost on-line rezervač-
ního systému s možností přihlášení se na konkrétní časy, který by měl 
přístup na hřiště ještě více usnadnit.

Mgr. V. Korčaková

    

Zápis z 14. jednání rady města,
které se konalo 25. 7. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny
• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
• rozhodla vypůjčit byt č. 02 v  domě s  pečovatelskou službou č.p. 

1055 v Trhových Svinech paní xxx na dobu neurčitou s jednoměsíč-
ní výpovědní lhůtou od 1. 8. 2022.

• rozhodla vypsat nové výběrové řízení na  pronájem části pozem-
ku parc. č. 3845/1 v  k. ú. Trhové Sviny za  účelem umístění stánku 
na prodej občerstvení v horní části náměstí po dobu trvání festivalu 
Valdauf 2022 za minimální nabídkovou cenu 2000 Kč na dobu urči-
tou od 19. 8. 2022 do 21. 8. 2022. (pro 6)

• rozhodla uzavřít Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné-
ho břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny Skolní 713 - kabel 
NN", za úplatu 70.280 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků 
parc. č. 314/1, 314/3, 320/2, 320/4, 70/1, 71/1, 71/2, 71/3 a 77/1 v k. ú. 
Trhové Sviny. (pro 6)

• rozhodla podat žádost o  dotaci na  budování odborných učeben 
(cvičný byt a jazyková učebna) v rámci vyhlášené výzvy č. 6 k před-
kládání záměrů na  integrované projekty do Programového rámce 
řídicího orgánu IROP ve  Specifickém cíli 4.1 - Aktivita ZÁKLADNÍ 
ŠKOLY, BUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN, předpokládané náklady 
8.050.000 Kč, s možností získat dotaci ve výši 70 až 95 % uznatelných 
nákladů. (pro 6)

• rozhodla podat žádost o dotaci v  rámci výzvy č. 7 k předkládání 
záměrů na  integrované projekty do  Programového rámce řídicí-
ho orgánu IROP ve  Specifickém cíli 4.1 Aktivita MATEŘSKÉ ŠKOLY 
- ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT na  rozšíření kapacity MŠ 
Trhové Sviny a rekonstrukci školní kuchyně MŠ. Předpokládané ná-
klady 70.714.840 Kč, možnost získat dotaci ve výši 70 až 95 % uzna-
telných nákladů. (pro 6)

• byla informována o připravovaném výběrovém řízení na zpraco-
vatele projektové dokumentace na  rozšíření teplovodní sítě a  re-
konstrukce kuchyně MŠ za účelem možnosti připojení budovy MŠ 
Čtyřlístek a DPS v Trhových Svinech.

• rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu 
o dílo na výstavbu školní zahrady v areálu ZŠ Trhové Sviny s firmou 
Martin Adam, Josefy Kolářové 993/12, 370 11 České Budějovice, na-
bídková cena 577.524,14 Kč (uchazeč není plátce DPH) a  pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)

• byla informována o  připravovaném výběrovém řízení na  doda-
vatele, který bude provádět lokální výspravu výtluků a nerovností 
ve správním území Trhových Svinů.

• rozhodla uzavřít Dodatek č. 3 s firmou Stavitelství Matourek s.r.o., 
dopravní a inženýrské stavby, které popisují změny v průběhu rea-
lizace akce „Kanalizace a vodovod Svatá Trojice“. Dodatek č. 3 řeší 
změny v trase vodovodu, kanalizace vodovodních a kanalizačních 
přípojek a změny ATS. Dle uzavřené SoD a Dodatku č. 2 činí celkové 
náklady díla částku 19.192.639,68 Kč bez DPH. Na  základě přilože-
ných změnových listů činí navýšení o částku 515.086,34 Kč bez DPH, 
nová cena díla činí 19.707.726,02 Kč bez DPH. Rada města pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)

• rozhodla na  základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlou-
vu o dílo na "Obnovu veřejných prostranství v městě Trhové Sviny 
a osadách", které je realizováno v rámci 7. výzvy Místní akční skupi-
ny Sdružení Růže z Programu rozvoje venkova - fische 9, s  firmou 
Stavitelství Beneš, s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 
28129 423. Nabídková cena 1.053.889,42 Kč bez DPH (1.275.206,20 Kč 
včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlou-
vy. (pro 6)

• rozhodla na  základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlou-
vu o  dílo na  "Obnovu kulturních a  spolkových zařízení", které je 
realizováno v  rámci 7. výzvy Místní akční skupiny Sdružení Růže 
z Programu rozvoje venkova - fische 9, s firmou Stavitelství Beneš, 
s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 28129423. 
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Nabídková cena 760.721,72 Kč bez DPH (920.473,28 Kč včetně DPH). 
Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)

• rozhodla na  základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlou-
vu o  dílo na  "Obnovu kulturních a  spolkových zařízení - dodávka 
zařízení", které je realizováno v  rámci 7. výzvy Místní akční skupi-
ny Sdružení Růže z Programu rozvoje venkova - fische 9, s  firmou 
Stavitelství Beneš, s.r.o., Pekárenská 1154, 374 01 Trhové Sviny, IČO: 
28129 423. Nabídková cena 305.665 Kč bez DPH (369.855 Kč včetně 
DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 
6)

• rozhodla podat žádost o dotaci z Národního programu životního 
prostředí - výzva č. 3/2022 na malý užitkový elektromobil, kategorie 
L7E pro potřeby odboru správy a údržby městského majetku. (pro 6)

• rozhodla podat žádost o dotaci na výstavbu požární zbrojnice pro 
JSDH Trhové Sviny v rámci výzvy JSDH_V3_2023 - Stavba nebo re-
konstrukce požární zbrojnice. (pro 6)

• schvaluje přípravu Komunitního plánu sociálních služeb na území 
ORP Trhové Sviny na období 2023 - 2025. (pro 6)

• souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti 
do  bruslí ve  školním roce 2022/2023 Základní škole Trhové Sviny, 
Školní 713, 374 01 Trhové Sviny ve výši 94.500 Kč. (pro 6)

• souhlasí a doporučuje ZM schválit úhradu výdajů na projekt Děti 
do  bruslí ve  školním roce 2022/2023 Mateřské škole Trhové Sviny, 
Sídliště 684, 374 01 Trhové Sviny ve výši 90.160 Kč. (pro 6)

• schvaluje úpravu rozpočtu Mateřské školy Trhové Sviny na rok 2022 
dle návrhu. Změna nemá vliv na výši rozpočtu. (pro 6)

• schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 a předkládá zastupitelstvu 
města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 56 974,79 Kč
 - změny ve výdajích o celkovou částku 56 974,79 Kč. (pro 6)
Tento dokument je anonymizován dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpra-

cování osobních údajů. Věra Bartošová

Zápis z 15. jednání rady města
které se konalo 15. 8. 2022 od 15:00 hodin

Omluven: Ing. D. Štojdl

Rada města Trhové Sviny
• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
• byla informována o  nutnosti řešení rekonstrukce nemovitosti 

Nové město 228, která je v majetku města a je sídlem Mateřské ško-
ly, Základní školy a Praktické školy Trhové Sviny. Rada města ukládá 
OSÚMM připravit návrh řešení a zařadit do návrhu rozpočtu na rok 
2023. (pro 6)

• souhlasí se stavebním záměrem ZTV U Staré cesty - dopravní ře-
šení, s dopravním napojením na účelovou komunikaci U16 - Stará 
cesta a s kácením 1 x dub letní a 1 x bříza bělokorá dle přiložené 
projektové dokumentace za podmínek: Město Trhové Sviny poža-
duje kompenzaci za pokácení stromů provedením náhradní výsad-
by s 3letou povýsadbovou péčí a provedením obvodové redukce 11 
stávajících stromů, u nichž stavba koliduje s kořenovou zónou. (pro 
5, zdržel se 1)

• rozhodla uzavřít Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovo-
dů v obci Ločenice, IČ: 00245208, Ločenice 158, 374 01 Trhové Sviny. 
(pro 6)

• rozhodla přidělit byt v  domě s  pečovatelskou službou  č.p. 1055 
v Trhových Svinech paní xxx od 01.09.2022 na dobu určitou jednoho 
roku s možností prodloužení nájemní smlouvy. (pro 5, zdržel se 1)

• rozhodla uzavřít Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné-
ho břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, na stavbu s názvem "Trhové Sviny, K 464/27 - úprava 
NN", za úplatu 10.100 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku 
parc. č. 3858/1 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)

• rozhodla uzavřít Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcné-
ho břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 
602 00 Brno, na stavbu s názvem "Svatá Trojice, K 1710/10 - úprava 
NN", za úplatu 2.300 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemku 
parc. č. 1710/14 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)

• souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce bytu v DPS Trhové Sviny, 
Nábřeží Sv. Čecha 1055, ze dne 23. 3. 2022 s paní xxx k 31. 8. 2022. 
(pro 6)

• rozhodla zveřejnit záměr výpůjčky bytu v  DPS Trhové Sviny, 
Nábřeží Sv. Čecha 1055, který je součástí pozemku parc. č. st. 2095 
v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)

• byla informována o  zpětvzetí žádosti o  koupi pozemku parc. 
č. 3426/10 v  k. ú. Trhové Sviny společností Jednota s.d. České 
Budějovice.

• byla informována o  tom, že do  vypsaného výběrového říze-
ní na pronájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny 
za účelem umístění stánku na prodej občerstvení v horní části ná-
městí po dobu trvání festivalu Valdauf 2022 nebyla podána žádná 
nabídka.

• rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu 
o dílo na zpracování Změna č. 4 územního plánu Trhové Sviny, která 
bude řešit nové vymezení části plochy dopravní infrastruktury - do-
pravní přivaděč na koridor nadmístního významu „D42/8“ v severní 
části trasy v k.ú. Otěvěk a dále úpravu vymezené části koridoru nad-
místního významu „D42/8“ a nové převymezení koridoru nadmíst-
ního významu „D42/8“ v  jižní části trasy v  k.ú. Trhové Sviny, s  pa-
nem Ing. arch. Arnoštem Jankem, Mýto 1, Hořice na Šumavě, 381 01 
Český Krumlov, IČO: 03906396, nabídková cena 68.000 Kč bez DPH 
(82.280 Kč včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. (pro 6)

• byla informována výsledcích výběrového řízení a ukládá OSÚMM 
vypsat výběrové řízení opakovaně. (pro 6)

• byla informována o aktualizaci Strategického rámce MAP Mateřské 
školy Trhové Sviny, který byl doplněn o projekt "Zajištění dostateč-
né kapacity Mateřské školy Trhové Sviny".

• byla informována o  výsledcích  jednání pracovní skupiny 
Integrovaných teritoriálních investic (díle jen ITI) aglomerace České 
Budějovice, které se konalo dne 05.08.2022 a na kterém byl schvá-
len seznam projektů na  realizaci odborných učeben základních 
škol a  na  zajištění dostatečné kapacity mateřských škol v  rámci 
Programové strategie ITI.

• rozhodla podat žádost o dotaci z Národního programu životního 
prostředí - výzva č. 3/2022, na pořízení pracovního stroje samojízd-
ného na  elektrický pohon pro potřeby údržby města s  termínem 
pořízení 2023, předpokládaná cena 1.700.000 Kč, možnost získání 
dotace 700.000 až 840.000 Kč. (pro 6)

• byla informována o dotacích, které město obdrželo v letech 2019 
až 2022.

• byla informována o  jednání a  zápisu Kontrolního výboru Města 
Trhové Sviny ze dne 1. 7. 2022 a postupuje k projednání zastupitel-
stvu města.

• byla informována o  jednání a  zápisu Komise výstavby a  rozvoje 
města Trhové Sviny ze dne 6. 6. 2022.

• doporučuje zastupitelstvu města schválit podněty schválené 
Komisí výstavby

• a rozvoje usnesením č. 01/2022. (pro 6)
• schvaluje odpis deseti nedobytných pohledávek v celkové částce 

38.817 Kč dle předloženého seznamu. (pro 6)
• ukládá MěÚ Trhové Sviny připravit plán úspor elektrické energie 

a tepla. (pro 6)
• rozhodla podat žádost o dotaci na pořízení dopravního automo-

bilu pro JSDH Todně v rámci výzvy JSDH_V2_2023 Pořízení nového 
dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení. (pro 6)

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

Věra Bartošová
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Ohlédnutí za volebním obdobím 2018 - 2022

Po podzimních komunálních volbách v roce 2018 byla uzavřena koalice těchto stran a sdružení:
Volba pro město, Jsme tady doma, SNK Trhovosvinenska 2018 (letos vstupují do voleb jako hnutí Nestraníci), Občanská demokra-

tická strana, Křesťanská demokratická unie.
Na povolebních jednáních byly dohodnuty a podepsány společné priority. Na konci tohoto volebního období je vhodný čas zhodnotit 

především to, jaké dohodnuté investice se podařilo realizovat.

Vracíme historickému centru důstojný charakter - na náměstí jsme opravili fasády domů, zrekonstruovali památník obětem světových válek, 
doplnili městský mobiliář, opravená je vozovka.
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Podařila se celková rekonstruk-
ce ulice Kostelní a první část ulice 
Trocnovská. Velmi důležité jsou 
také opravy a  celkové rekon-
strukce mostů - most v  Pěčíně, 
v Jeronýmově ulici, lávka u polikli-
niky. Jihočeský kraj opravil most 
v Bezručově ulici a za křižovatkou 
Husovy a Pekárenské ulice - směr 
Borovany. Postupně opravujeme 
a doplňujeme chodníky.
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Největší investicí tohoto období byla kompletní rekonstrukce budovy i vybavení školní jídelny a kuchyně. Díky dotacím jsme zařídili novou 
přírodovědnou učebnu, vyměnili podlahu v tělocvičně a zřídili venkovní učebnu, která se stane součástí nové školní zahrady.

    



STRANA 12 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2022

	 INFORMACE	Z	RADNICE	

V mateřské škole jsme v budově Čtyřlístku společně zařídili přírodní zahradu a v budově Berušky jsme navýšili kapacitu školky o žlutou třídu.
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Na konci roku 2021 město získalo do vlastnictví celý areál staré fary. Během pár měsíců jsme upravili nádvoří fary a bývalé stáje. Velké množství 
akcí a příjemné prostředí přilákalo mnoho malých i velkých návštěvníků.
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Podporujeme rozvoj sociálních služeb a služeb navazujících. Díky dotacím jsme zrekonstruovali a vybavili prostory, ve kterých skvěle funguje 
centrum komunitních aktivit. Také jsme připravili prostory pro nízkoprahové centrum, které provozuje Domeček. V domě s pečovatelskou služ-
bou jsme zrekonstruovali celou střechu, balkony, vodovodní rozvody a postupně rekonstruujeme jednotlivé byty.
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Slíbili jsme připravit projekt na multifunkční hřiště. Díky získané dotaci se nám jej podařilo i realizovat. Ve sportovním areálu postupně opra-
vujeme sportovní halu, sauna prošla celkovou rekonstrukcí. Přispěli jsme na nový trávník se zavlažováním na fotbalovém hřišti, na novou tribunu 
i na tréninkové hřiště.
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Přes covidová omezení se nám podařilo rozšířit nabídku kulturních akcí. Rozšířili jsme Festival Karla Valdaufa o sobotní dopoledne pro děti, 
nové návštěvníky přilákaly koncerty v pátek před festivalem. Podpořili jsme zorganizování Mikulášské nadílky i Beltainu.
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Na Buškově hamru jsme zpřístupnili podkroví a vybudovali zde expozici o řemeslech. Kulturní a informační centrum se přestěhovalo do krás-
ných nových prostor. Nová naučná stezka Trhové Sviny zbožné a hříšné vede i kolem opravené kaple na Rejtech - ta získala cenu Památka roku 
2020 v Jihočeském kraji.
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Velký kus práce se nám podařil na Velkém rybníce, kde jsme slíbili zkulturnění areálu. Jsou zde nové lavičky, herní prvky, sprcha, převlékárna 
a nově i griloviště a ohniště s příjemným posezením.

	 INFORMACE	Z	RADNICE	
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Finančně nejnáročnější jsou opravy a rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí. Největší investicí je právě probíhající celková rekonstrukce 
úpravny vody v Otěvěku. Pod zrekonstruovanou ulicí Trocnovská a pod komunikací na náměstí jsou kompletně nové sítě. Díky dotaci jsme vybu-
dovali vodovodní i kanalizační síť na Svatou Trojici.

	 INFORMACE	Z	RADNICE	
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Velice se osvědčila spolupráce s osadními výbory v místních částech a se spolky na Svaté Trojici a na Rejtech. Díky tomu vznikla nová místa 
pro setkávání i rekonstrukce těch stávajících, umístily se nové herní prvky, na Rejtech vzniklo hřiště s umělým povrchem. Nově se osazují veřejná 
osvětlení. Probíhají pozemkové úpravy, díky kterým budou moci být opraveny komunikace, mosty atd.

	 INFORMACE	Z	RADNICE	
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Dále probíhaly rekonstrukce objektů v majetku města, výměny oken, opravy střech, veřejného osvětlení, bezpečnostních prvků a parkovacích 
stání. Za zvláště důležité považuji zajištění zdravotní péče. Na poliklinice jsme opravili střechu, získali nové lékaře, zrekonstruovali pro ně ordina-
ce. Ve městě přibyly herní prvky - např. v parku u kurtů. Umístili jsme více než padesát laviček, vysázeli více než 150 nových stromů, doplňujeme 
městský mobiliář. Zrekonstruovali jsme nové sídlo pro správu našich lesů. Dařilo se nám získávat dotace i z nových zdrojů, celkem ve výši více než 
60 milionů Kč.

Mgr. V. Korčaková

	 INFORMACE	Z	RADNICE	
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Další příležitost pro dlužníky
Od 1. září 2022 budou moci dlužníci využít po dobu tří měsíců 
tzv. Milostivého léta k úhradě dluhu vůči veřejnoprávním insti-
tucím. Jedná se tak po  necelém roce o  druhou příležitost pro 
dlužníky zbavit se svých dluhů, které jsou vymáhány soudním 
exekutorem, které mají vůči státu. Milostivé léto umožňuje za-
platit dluh bez navýšení o úroky z prodlení či penále. 

„Uhradit dluhy bude možné vůči dopravním podnikům, nemocnicím, 
nezaplaceným poplatkům, zdravotním pojišťovnám, územním samo-
správným celkům, ale i vůči dluhům u energetických společností (např. 
ČEZ) ve vlastnictví státu,“ vyjmenovává, jakých dluhů se milostivé léto 
týká, Markéta Kneislová z Bezplatné poradny mezi §§. První Milostivé 
léto již proběhlo na sklonku minulého a začátku letošního roku. I teh-
dy zájemcům o vyřešení svých dluhů vůči státu pomáhala Bezplatná 
poradna mezi §§, která má pobočky v Českém Krumlově, Větřní, 
Kaplici, Trhových Svinech a Nových Hradech.

„I tentokrát jsme připraveni zájemcům, kteří chtějí umořit svůj dluh, 
pomoci,“ sděluje Markéta Kneislová z  Bezplatné poradny a  dodává: 

„V našich poradnách patří dluhová problematika k  těm nejčastějším, 
které s klienty řešíme. Upozorňujeme ale, že Milostivé léto se nevztahuje 
na dluhy vůči soukromým věřitelům. Milostivé léto II se také nevztahuje 
na  peněžité tresty a  jiné nemajetkové sankce uložené v  trestním řízení 
za  úmyslný trestný čin i  náhradu újmy způsobené na  zdraví. Také není 
možné uplatnit Milostivé léto na daňové a správní exekuce a na pohle-
dávky sankčního charakteru“. 

Pro více informací k  milostivému létu a  dluhové problematice se 
mohou zájemci obracet na  jakoukoliv pobočku Bezplatné poradny 
mezi paragrafy. Poradenství poskytujeme osobně po  předchozím 
telefonickém (774  110  124) nebo e-mailovém (pravni.poradenstvi@
krumlov.cz) objednání. Provozní doba poradny je v  Trhových 
Svinech vždy v pondělí a ve středu od 8 do 16,30 hodin (mimo 
3. týden v měsíci) a v Nových Hradech 3. týden v měsíci v pondělí 
a ve středu od 8,00 do 16,30 hodin. Provozní doby ostatních poraden 
najdete na našem webu www.poradna.krumlov.cz

Tisková zpráva - vydala obecně prospěšná společnost ICOS Český 
Krumlov a jeho Bezplatná poradna mezi §§ v Č. Krumlově

	 SPOLEČENSKÁ	KRONIKA
Gratulace k životnímu jubileu

Dne 15. července 2022 oslavila v  dobré kondici a  s  životním elánem 
velké jubileum 90 let paní Věra Špulková z Trhových Svin.

Gratulovat přišla i starostka města Mgr. Věra Korčaková. 
Eva Pokorná, matrikářka

Výuka francouzštiny 
pro začátečníky, pro pokročilé, konverzace.

Soukromá prezenční výuka pro jednotlivce nebo malé skupiny  
v nových prostorách v Suchém Vrbném, možnost i on-line přes aplikaci ZOOM.

Mgr. Jana Lemochová 
tel: 608 244 748, e-mail: lemochovaj@seznam.cz

 

 

         
VÁŠ TRADIČNÍ DODAVATEL TEPLA… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENOVÁ STABILITA BEZ ZÁVISLOSTI NA DODÁVKÁCH PLYNU A ELEKTŘINY 

TEPLO Z BIOMASY PRO ČISTÝ VZDUCH V NAŠEM MĚSTĚ 

50 LET ZKUŠENOSTÍ S VÝROBOU A DISTRIBUCÍ TEPLA  

KOMFORTNÍ TEPLO PRO VÁS BEZ STAROSTÍ 

ROZSÁHLÁ SÍŤ TEPLOVODNÍHO VEDENÍ 

 

 

V případě zájmu o další informace ohledně možnosti připojení k systému 

dálkového vytápění nás neváhejte kontaktovat. 

 

Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o., Pekárenská 1010, 374 01 Trhové Sviny 

Tel.: 386 322 335 | e-mail: info@thts.cz | www.thts.cz 
 

Kontakt pro vice informací: 
Bezplatná poradna mezi paragrafy, ICOS Český Krumlov
Mgr. Markéta Kneislová, 
vedoucí pracovník Bezplatní poradny mezi paragrafy

Mobil: 774 110 124
E-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz

Hana Šustrová 
komunikace s veřejností ICOS Český Krumlov, o. p. s.
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Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny spol. s r.o. 

vypisuje výběrové řízení na pozici 

OOBBSSLLUUHHAA  KKOOTTLLŮŮ  
 

Charakteristika - náplň: 

- Obsluha kotlů na biomasu včetně zavážení a přejímky paliva, obsluha ORC turbogenerátoru, 
plynové kotelny a předávacích stanic 

- Provádění pravidelné kontroly kotlů, úpravny vody, kompresorů a tlakových nádob 
- Evidence záznamů v provozním deníku  

Kvalifikace a ostatní požadavky: 

- SOU - nejlépe technického směru výhodou 
- Pečlivý a zodpovědný přístup, manuální zručnost, ochota pracovat v nepřetržitém provozu 

(víkendy, svátky) 
- Odborná způsobilost k obsluze plynových zařízení a nízkotlakých kotlů výhodou (případně 

zajistíme školení) 
- Odborná způsobilost k obsluze tlakových nádob výhodou (případně zajistíme školení) 
- Zkušenost s teplárenským provozem výhodou 
- Samostatnost, spolehlivost, schopnost pracovat v týmu 
- Základní znalost práce s PC 
- Řidičské oprávnění sk. B podmínkou 
- Strojnický průkaz výhodou (případně zajistíme školení) 
- Trestní bezúhonnost podmínkou 

 
Nabízíme: 

- Práci na hlavní pracovní poměr 
- Zkrácenou pracovní dobu 37,5h týdně 
- Osobní realizaci v rámci ojedinělé energetické technologie  
- 5 týdnů dovolené 
- Motivační odměňování 
- Příspěvek na dopravu 
- Firemní benefity 

 
Možnost nástupu: ihned po dohodě 

V případě Vašeho zájmu o tuto pracovní pozici pošlete svůj životopis na e-mail: kolar@thts.cz. 
 
Tepelné hospodářství Města Trhové Sviny, spol. s r.o. se zavazuje, že se všemi osobními údaji, které od 
Vás obdržela, bude nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

 
 

Ondřej Kolář 
jednatel 
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	 POŠTA	Z	OSAD
Něchovská 
novinka 
- knihobudka

V Něchově se prokázalo, že z dob-
rých myšlenek vznikají dobré věci. 
Díky zručnosti místního občana 
a za laskavého finančního přispě-
ní firmy Jipol, s.r.o. se zrodila „ně-
chovská knihobudka“. Umístěna 
je na  návsi u  kapličky vedle dět-
ského hřiště a  laviček, takže kdo 
se zastaví nejen s  dětmi, může 

si odnést knihu, kterou již jiný 
nepotřebuje. Pokud tedy máte 
doma pěknou knížku, která leží 
ladem a  rádi byste ji poslali dál, 
klidně ji odložte v naší nové kni-
hobudce a  vyberte si jinou. Jistě 
budete překvapeni, jaké pěkné 
kousky se zde mohou ocitnout. 
Přejeme si, aby sloužila a  dělala 
radost nejen místním, ale všem, 
kdo do Něchova zavítají.

Text a foto:  
Iveta Ryšánková

Pozvi souseda aneb Den s hasiči
Jak už tomu v létě bývá, akcí je plno a ani v Něchově nezahálejí. Letošní 
letní akci, která se konala v sobotu 16. července, uspořádali místní hasi-
či ve spolupráci s místními sousedy a sousedkami na návsi v Něchově, 
kde se konal dětský den s aktivitami ve stylu Survivor - překonej pře-
kážky, vyřeš hlavolam, zachraň kamaráda. Pro děti to bylo opravdu zá-
bavné odpoledne plné her a  dobrot. Děti se mohly nejen občerstvit 
samými dobrotami jako například pikador, cukrová vata a  také třeba 
výborné domácí cupcakes, které nám upekla místní sousedka Anička, 
ale užily si i plno zábavy a her, poznávání lidského těla, překonávání 
překážek, lezení mezi stromy a plno dalších aktivit. Můžeme s radostí 
jen poděkovat všem dětem, které si to přišly užít s námi. 

Večer jsme se poté přesunuli 
k  zápraží místní hospůdky, aby-
chom ještě více propojili soused-
skou komunitu. Zážitky umocňo-
val příjemný teplý večer s  živou 
hudbou a  večerním promítáním 
společných fotografií z  hasič-
ských soutěží našeho SDH, které-
ho je většina obyvatel vsi členem. 
Samozřejmě nesmělo chybět ani 
poděkování zasloužilým dlouho-
letým členům sboru dobrovol-
ných hasičů za  jejich obětavou 
a  celoživotní práci. Ne nadarmo 
se jim totiž říká rytíři 21. století. :) 

Ale abychom tuto akci mohli 
vůbec celou zorganizovat a  ufi-
nancovat, museli jsme se nejprve 
zúčastnit vyhlášeného dotačního 
titulu dle metodiky MPSV. V rám-

ci dotace Obec přátelská rodině 2022, ve které město Trhové Sviny opět úspěšně zvítězilo, byl zakoupen 
i malý projektor do budoucna využitelný i pro další sousedské aktivity. 

Velké díky tedy patří nejen městu Trhové Sviny, za příležitost účastnit se těchto významných soutěží, ale 
i našim sponzorům, bez kterých bychom se opět při přípravách na dětský den a večerní sešlost jen těžko 
obešli - zejména: Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, Český červený kříž, Engel, Doppler a CB 
Auto. 

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na celé akci podíleli a také všem sousedům a sousedkám, kteří nás 
přišli podpořit. Věříme, že tímto nultým ročníkem odstartujeme další úspěšné pokračování v rámci zacho-
vání tradic a hodnot života na venkově. 

Foto: Iveta Ryšánková, Marek Ryšánek Veronika Tučková
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Příloha TSL pro školní rok 2022/2023
Jako vždy na počátku září přinášíme souhrn těch nejdůležitějších informací, které se týkají následujícího škol-
ního roku na naší základní škole. Doufáme, že zejména rodičům školáků se v této přehledné formě následující 
údaje budou hodit.

Důležité upozornění:
Termíny jednotlivých akcí i další informace mohou být v průběhu školního roku upraveny z organizačních důvo-
dů, epidemiologických opatření apod. Aktuální informace, fotografie, školní řád, školní časopis Trháček ... a další 
najdete celoročně na webu školy  www.zssviny.cz

Ilustrační fotografie k jednotlivým článkům zachycují prostory a akce školy (vyučování, projektové dny, 
programy školní družiny atd.) ve školním roce 2021/2022.

Nově vybavená učebna přír. věd

Organizace školního roku 2022/2023
Období škol. vyučování bude zahájeno 1. září 2022 (Čt)

Státní svátek - Den české státnosti  28. září 2022 (St)

Podzimní prázdniny připadnou na  26. - 27. října 2022 (St - Čt )

Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2022 (Pá )

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2022 (Čt)

Vánoční prázdniny budou  zahájeny 23. prosince 2022 (Pá ) 
         skončí  2. ledna 2023 (Po ) 
         vyučování začne  3. ledna 2023 (Út )

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno  31. ledna 2023 (Út )

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 3. února 2023 (Pá)

Jarní prázdniny byly stanoveny 6. 3. - 12. 3. 2023 (Po - Ne)

Velikonoční prázdniny připadnou na 6. dubna (Čt) + Velký pátek 7. dubna  (Pá)  
 + Velikonoční pondělí 10. dubna 2023 (Po)

Svátek práce 1. 5. 2023 (Po )

Státní svátek na počest výročí osvobození 8. 5. 2023 (Po )

Období škol. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno 30. června 2023 (Pá )

Hlavní prázdniny budou trvat  od So 1. července - do Ne 3. září 2023

Období škol. vyučování 2023/24 bude zahájeno  4. září 2023 (Po)

Základní údaje o škole
Název příspěvkové organizace: Základní škola Trhové Sviny
Sídlo: Školní 713, Trhové Sviny
Směrovací číslo: 374 01
IČO: 00 58 16 58
DIČ: ZŠ není plátce daně CZ 00 58 16 58 
E-mail: zsts@zssviny.cz
Webová stránka školy: http://www.zssviny.cz
ID Datové schránky: y i k m t g 7

ZŠ Trhové Sviny - důležité údaje pro MŠMT
Resortní identifikátor školy - REDIZO 600 057 372
IZO: 000 58 16 58
Obor vzdělání školy: 79 01 C 01 Základní škola
Zřizovatel: příspěvková organizace Město Trhové Sviny,
 okres České Budějovice
Sídlo: Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny
IČO: 00 24 55 51

Zaměstnanci školy
Pedagogové:

1.A Kaštanová Pischeková  
 Michaela/Pš 

1.B Kocinová Jitka/Ko
1.C Čížková Dana/Čž
2.A Jindrová Hana/Jd
2.B Feslová Simona/Fe 
2.C Knížová Lenka/Kn 
2.D Vobrová Jana/Vo
3.A Dobrová Michaela/Do
3.B Zaimlová Kristýna/Zm 
3.C Špergerová Eva/Šg 
4.A Hanusová Štěpánka/ Hs 
4.B Matušková Edita/Ms 
4.C Przeczková Marie/Pz 

5.A Pavlová Jana/Pj
5.B Zdrhová Radka/Zd
5.C Čechová Lenka/Čv
5.D Blahoutová Dana/Bl
6.A Tomášková Ivana/To
6.B Kleinová Irena/Kl
6.C Stejskalová Stanislava/Sj
7. A Traplová Lenka/Tr 
7.B Halešová Hana/Hl 
7.C Salcerová Naděžda/Sn
8.A Slípková Irena/Sl
8.B Veselá Aneta/Va
8.C Maňásková Lenka/Mn
9.A Kocinová Hana/Kc 
9.B Vondrášková Jana/Vj

Venkovní učebna



STRANA 26 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2022

Dvořák Petr/Dv, Fliegerová Dagmar/Fg, Hálová Naděžda/Há, Jarolímová 
Helena/Jh, Jílková Hana/Jl, Míček Radek/Mi,  Pepichová Markéta/
Pp,  Roulová Marie/Ro, Stropek Michal/ St, Šindelířová Michaela/Ši, 
Veselá Jana/Ve - zást. ředitele,  Matoušková Jana/Mk - zást. ředitele, 
Pavel Jiří/ Pv - ředitel školy

Vychovatelky: Bartáčková Jitka - ved.vych. ŠD a  ŠK, Bláhová Jana, 
Haláčková Dana,  Ondrášková Hana, Paurová Kateřina, Petrová Marie, 
Pišingerová Miroslava, Princová Jana, 

Asistentky pedagoga: Bláhová Jana, Ferdová Renata, Fischerová 
Romana,  Mühlheimová Markéta,   Ondrášková Hana,  Pišingerová 
Miroslava, 

Správní zaměstnanci: Princová Jitka, Vaculová Martina, Veselý 
Jan, Janová Libuše, Patuczová Iveta, Princová Lucie, Vicková Růžena, 
Vaverová Eva, Princová Stanislava

Zaměstnanci školní jídelny: Rolínková Eva  - ved. školní jídelny, 
Bícová Jana,  Jannová Romana, Abelová Anna, Špátová Oldřiška, 
Jiříková Marcela, Lavičková Ivana, Princová Lucie, Princová Stanislava, 
Šiborová Alice, Vitoušková Monika, Vrchotová Eva, Fucker Stanislav

Přehled  zvonění
7.40 první zvonění
7.55 - 8.00 ( 5) příprava na vyučování
8.00 - 8.45 1. vyučovací hodina
8.45 - 8.55 ( 10) malá přestávka
8.55 - 9.40 2. vyučovací hodina 
9.40 - 9.55 ( 15) velká přestávka
9.55 - 10.00 ( 5) příprava na vyučování
10.00 - 10.45 3. vyučovací hodina
10.45 - 10.55 ( 10) malá přestávka
10.55 - 11.40 4. vyučovací hodina

11.40 - 11.50 ( 10) malá přestávka
11.50 - 12.35 5. vyučovací hodina
12.35 - 12.45 ( 10) malá přestávka
12.45 - 13.30 6. vyučovací hodina
13.30 - 13.35 ( 5) malá přestávka
13.35 - 14.20 7. vyučovací hodina
14.20 - 14.30 ( 10) malá přestávka
14.30 - 15.15 8. vyučovací hodina
15.15 - 15.25 ( 10) malá přestávka
15.25 - 16.10 9. vyučovací hodina

Rozmístění  učeben

1.
 p

av
. Přízemí 5.B Zd 5.C Čv 9.A Př  Kc PC 2

Přední posch. 4.A Hs 5.A Pj 4.B Ms  Ch Pp
Zadní posch. Jazyková učebna PC 1 7.C Aj Sn    

2.
 p

av

Přízemí 6.A To 9.B Vj 8.A Sl    
Přední posch. 6.B Hv Kl 7.A Tr 7.B Hl 8.C Fy Mn
Zadní posch. 6.C Sj 8.B Va Vv  Jh    

3.
 p

av
.

Přízemí
WC Šatny 2.B Fe 1.A Pš 1.C Cz

--- >
WC Šatny Schod. 3.A Do Sklad učebnic 1.B Ko

Poschodí
2.C Kž 3.B Zm Kabinet 1  2.A Jd 5.D Bl

< --- >
3.C Šg Knihovna Schodiště 2.D Vo Kabinet 2 4.C Pz

Rozmístění  kabinetů

1.
 p

av
. Přízemí

Řed. Pv, Ve, Mk, Pn, Vc
K11 Hs, Ms, Ši K Př Čv, Zd

Přední posch. K 1.st. Jl, Pj, Fg
Zadní posch. Ch Pp K jaz. Sn, Ro

Areál Tv KTv Kc, Há KŠK

2.
 p

av
. Přízemí K Ma Vj, To, Tr K Ze Hl, Dv Knih Sl, St

Přední posch. K Hv Kl, Va K Fy Mn, Mi
Zadní posch. K Dě Sj, Fi K Vv Jh

3.
 p

av
.

Přízemí
Kab.1 Čž, Šg, Jd, On, Bh, Pg, Ko, Zm, Do
Kab.2 Bl, Pz, Kž, Vo, Fe, Ši, Pš, Fd

Knihovna Šg
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Učební plán základní  školy 1. - 5.ročník / 1. stupeň
Oblasti

RUP ŠVP
Předmět

Ročník z toho
Min. čas. 

dotace
Časová 
dotace  1. 2. 3. 4. 5. 1. -  5. disp. hodin

Jazyk a jazyková 
komunikace

33 41
Český jazyk a literatura 8 7 6 6 6 33  
 - disponibilní 1 2 2 2 1 8 8

9 9 Cizí jazyk - Aj     3 3 3 9  
                     

Matematika a její 
aplikace

20 23
Matematika 4 4 4 4 4 20  
 - disponibilní   1 1 1   3 3

Informatika 2 2 Informatika       1 1 2  

Člověk a jeho svět
11 13 Prvouka 2 2 3 1 3 11  
     - disponibilní       2   2 2

Umění a kultura 12 13
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  
Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7  
 - disponibilní         1 1 1

Člověk a zdraví 10 10 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10  
Člověk a svět práce 5 5 Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5  
                     
Volitelné předměty

16 2
Vop1         1 1 1

 (disponibilní čas. dotace) Vop2         1 1 1
               

                  118  
  118 118 Týdenní hod. dotace  20 22 25 25 26 118 16
                     

     
Nepovinné předměty 
(bez náboženství)

             

Učební  plán  základní  školy    6. - 9. ročník / 2. stupeň
Oblasti

RUP ŠVP
Předmět Zkr.

Ročník z toho 
disponibilní 

hodiny
Min.časová 

dotace Čas. dotace 6. 7. 8. 9. 6.- 9.

Jazyk a jazyková 
komunikace

15 18
Český jazyk a literatura Č 4 4 4 3 15  
 -disponibilní hod.   1 1 0 1 3 3

12 12 Cizí jazyk  Aj 3 3 3 3 12  
6 6 Další cizí jazyk Nj/Rj   2 2 2 6  

Matematika 
a její aplikace

15  18 
Matematika M 3 4 4 4 15  
 - disponibilní hod.   1 0 1 1 3 3

Informatika 4 2
Informační a komuni-
kační technologie

Ikt 1 1 0 0 2  

Člověk 
a společnost

10 13

Dějepis D 2 1 2 2 7  
 - disponibilní hod.   1 1     2 2
Výchova k občanství (Ov) Ov 1 1 1   3  
 - disponibilní hod.         1 1 1

Člověk a příroda 20 25

Fyzika F 1 2 2 1 6  
Chemie Ch     2 2 4  
Ekologický přírodopis  Epř 2 2   1 5  
a výchova ke zdraví       1 1 2  
 - disponibilní hod.       1   1 1
               
Zeměpis Z 2 2 1 1 6  
 - disponibilní hod.         1 1 1

 Umění a kultura  9  10 
Hudební výchova Hv 1 1 1 1 4  
Výtvarná výchova Vv 2 2 1 1 6  

 Člověk a zdraví 10 8 Tělesná výchova Tv 2 2 2 2 8  

 Člověk a svět 
práce

3 4
Praktické činnosti Pč 1   1 1 3  
 - disponibilní hod.   1       1 1

Průřezová 
témata VoP

P                  
  6 disponibilní hodiny   1 1 2 2 6 6

disponibilní 
hodiny

18                  

  122 122 Týdenní hod. dotace    30 30 31 31 122 18

     
Nepovinné předměty 
(bez náboženství)
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Povinně volitelné  předměty
5. ročník
4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pondělí 3. hod.

80 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 20 ž )
Praktika z matematiky Čv 1 h PMa 
Seminář z přírodovědy Bl 1 h Sep 
Estetická výchova Jl 1 h EsV
Sportovní hry - Ch Hs 1 h SpH

5. ročník
4. skupiny po jedné vyučovací hodině Pátek 5. hod.

80 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 20 ž )
Dopravní výchova Sn 1 h DoV1
Praktika z českého jazyka Bl 1 h PČj 
Sportovní hry/Dívky Ši 1 h SpD 
Dopravní výchova Pz 1 h DoV2

6. ročník
4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pátek 6. hod.

 81ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 20 ž ) 
Seminář z přírodopisu Pp 1 h SeP 
Sportovní výchova/Dívky Kc 1 h SV 
Cvičení z českého jazyka Va 1 h CvČ 
Historický seminář Jl 1 h HiS

7. ročník
4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pátek 4. hod.

76 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 
Užité výtvarné činnosti Jh 1 h UvČ 
Seminář z přírodopisu Pp 1 h SeP
Jazyková komunikace Jl 1 h JaK 
Konverzace z anglického jazyka Ro 1 h Ko Aj

8. ročník
 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Čtvrtek 7. a 8. hod.

84 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 21 ž ) 
7. hod.

Domácnost Tr 1 h Dom 
Cvičení z matematiky Sj 1 h CvM
Jazyková komunikace Jl 1 h JK
Seminář z přírodopisu Pp 1 h SeP

8. hod.
Domácnost Tr 1 h Dom 
Informatika Dv 1 h Inf
Sportovní výchova/Chlapci St 1 h SV 
Užité výtvarné činnosti Jh 1 h UvČ

9. ročník
3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Úterý 7. a 8. hod.

56 ž - 3 skupiny ( á na 1.skup. - 18 ž )
7. hod.

Cvičení z českého jazyka Va 1 h CvČ
Technický seminář Mn 1 h TeS
Informatika Dv 1 h Inf

8. hod.
Cvičení z matematiky Tr 1 h CvM
Sportovní výchova/Chlapci Kc 1 h SV
Seminář z chemie Pp 1 h SCh

 Plán akcí
P e d a g o g i c k é  r a d y 

31. 8. 2022 Zahajovací pedagogická rada - BOZP
7.11. 2022 Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada
23.  1. 2023  Pololetní  klasifikační  pedagogická  rada  -  vyučující 

zapíší známky do DM do Pá 20. 1. 2023 do 12.00
3. 4. 2023 Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2022/23
19.  6. 2023  Klasifikační pedagogická rada na  konci školního 

roku 
29. 6. 2023 Závěrečná pedagogická rada

T ř í d n í  s c h ů z k y  
1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h
2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h
8. 9. 2022 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.
10. 11. 2022  Čt  -  TU informují rodiče o  úkolech ve  školním roce 

2022/23
do 19. 12. 2022 Po - TU 1. a 2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace 

do DM za 1. pololetí šk. roku 2022/23 - TU při výrazném zhoršení pro-
spěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

 5. 1. 2023 Čt - informativní třídní schůzky ( bez lístečků ) - výchovný 
poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků infor-
mace o volbě povolání

 4. 4. 2023 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu
1. 6. 2023 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

S c h ů z k y  s p o l k u  r o d i č ů ž á k ů 
13. 10. 2022 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2021/22, úkoly na další 

školní rok 2022/23, seznámení s Výroční zprávou o činnosti a hospoda-
ření ZŠ Trhové Sviny za rok 2020/21
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25.  5. 2023  Čt  17.30 h  -  závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 
2022/23 (neuzavřené - bez opravných zkoušek)
S c h ů z k y š k o l s k é r a d y 

13. 10. 2022  Čt  19.00 h  -  Výroční zpráva o  činnosti a  hospodaření 
za rok 2021/22

 stanovení úkolů na šk. rok 2022/23
25. 5. 2023 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné 

zhodnocení šk. roku 2022/23.
Zápis žáků do 1. ročníku
 Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny 

v pátek odpoledne 21. dubna a v sobotu dopoledne 22. dubna 2023.
Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.
Přijímací zkoušky na střední školy  ( žáci 5. a 9. ročníků )
Organizaci přijímacích zkoušek na střední školy a konzervato-

ře ve šk. roce 2022/23 stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon 
a vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci 
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Jednotná zkouška se koná v  termínech, které stanoví ministerstvo 
do 30. září předchozího kalendářního roku a které zveřejní způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Náborové akce pro vycházející žáky 
Od pondělí 10. října do pátku 14. října 2022 se uskuteční náborové 

akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle po-

zvánky jednotlivým školám do Pá 30. 9. 2022. Garantem je Mgr. Helena 
Jarolímová.
P l a v e c k ý v ý c v i k 

V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro 
žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

Žáci absolvují 20 lekcí ( 1 lekce = 2 hod. = 10 jízd tam a zpět ). 
Plavecký výcvik probíhá každou středu od 8.20 hod do 11.20 hod. 

po celý školní rok.
Žáci se věnují plaveckému výcviku po skupinách (třídách). Jedna sku-

pina se věnuje plaveckému výcviku, druhá využívá možnosti pobytu 
ve volné učebně.

Výuka plavání probíhá: 
1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.
2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.
 1.turnus 5. 10. - 14. 12. 2022 2.A, B, C ( 62 ž ) od 8.20 hod.
 2.turnus 21. 12. 2022 - 1. 3. 2023 2.D, 3.A ( 46 ž ) od 8.20 hod.
 3.turnus 15. 3. - 17. 5. 2023 3.B, C ( 50 ž ) od 8.20 hod.
Plavecký výcvik hradí:
mzdové prostř.:  ZŠ Trhové Sviny z  fin. prostředků přidělených 

z Krajského úřadu Č.Budějovice
provozní prostř.: ZŠ T. Sviny z fin. prostř. přidělených z rozpočtu měs-

ta T.Sviny.
Dopravu hradí rodiče žáků.
Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.

Š k o l n í a k a d e m i e 
V letošním školním roce žáci naší školy uspořádají v KD Trhové Sviny 

představení školní akademie. (podmínkou uskutečnění této akce je pří-
znivá epidemická situace vzhledem ke Covid -19 )

Termín - květen 2023
Garantem je Mgr. Irena Slípková.

L y ž a ř s k ý v ý c v i k 
V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu 

od 7.1. (So)
do 13.1.(Pá) pro žáky 7.ročníku v Železné Rudě na Šumavě.
Výuka bruslení 
V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním sta-

dionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termí-
nu 12.1. - 23.3. 2023 ( každý čtvrtek).

Doprava a pronájem ledové plochy hrazeno z finančních prostředků 
města T.Sviny.

Žáci hradí kurzovné.
Halloweenská párty 
V tomto školním roce ŠD uspořádá Halloweenskou párty v KD Trhové 

Sviny.
Termín: říjen 2022
Garantem je M.Pišingerová

M i k u l á š s k á n a d í l k a 
Žáci 1. stupně se mohou těšit, tak jako každý rok, na Mikulášskou na-

dílku, kterou pro ně připravují žáci 9. ročníku. Letošní nadílka připadá 
na pondělí 5. 12. 2022.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.
Sportovní odpoledne pro žáky 1. stupně 
Vychovatelky ŠD připravují pro žáky 1. stupně sportovní odpoledne 

plné her a soutěží.
Termín - únor, březen 2023
Garantem je D.Haláčková
Dopravní soutěž cyklistů 
Duben 2023 
8.00 - 12.30 hod. praktická část určená pro 1.stupeň ( 2. - 5.ročník )
13.00 - 15.30 hod. teoretická a praktická část určená pro 2.stupeň ( 

5. - 8.ročník )
Garantem DSC je Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

D e n d ě t í 
Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se uskuteční 

v pátek 2. června 2023 . Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 
hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.
Š i p k o v a n á p r o ž á k y ŠD 

Zábavná hra pro děti 1. - 5. roč. navštěvující školní družinu.
Termín - červen 2023
Garantem je p. K. Paurová

S p o r t o v n í d e n 
Ve čtvrtek dne 29. června 2023 se uskuteční pro žáky 2. stupně spor-

tovní den. Soutěží se ve sportovních disciplínách (převážně v míčových 
hrách) na 5. stanovištích - hřiště Spartaku, městská hala, tělocvična ško-
ly, respirium školy a sportovní areál školy.

Garantem přípravy sportovního dne je Mgr. Hana Kocinová
Branně - turistický den 

Pro 1. stupeň
Uskuteční se dne 29. června 2023 (Čt). Garantem přípravy turistické-

ho pochodu je Mgr. Štěpánka Hanusová
Pro 2. stupeň
Uskuteční se v pátek 2. června 2023. 
Příprava žáků na chování v mimořádných situacích (vedoucí, náplň, 

stanoviště, trasy, varianty - suchá a mokrá).
Garantem přípravy je MVDr. Naďa Hálová. 
Výlet pro nejlepší sběrače bylin
Termín - květen 2023 
Garantem je Mgr. Lenka Čechová
Soutěže 
Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v me-

todickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. 
Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

Upozornění pro rodiče:
Termíny jednotlivých akcí mohou být v  průběhu roku z  organizačních 

důvodů upraveny.
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Zapojení do projektů 2022/23
A) Projekty celostátní

1. Projekt „Podpora vzdělávání v ZŠ Trhové Sviny“. 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní roz-

voj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních 
rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s  rodiči žáků, 
spolupráce s veřejností.

Výše finanční podpory:
Celkové způsobilé výdaje: 862 596,00 Kč
Příspěvek Unie: 733 206,59 Kč 
Národní veřejné zdroje: 129 389,41 Kč
ZŠ Trhové Sviny: 862 596 Kč 
Časové určení: 1. 9. 2021 - 30. 6. 2023
Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel
2. Projekt „Finančně gramotná škola“
Od školního roku 2019/20 jsme držiteli stříbrného certifikátu 

Finančně gramotná škola.
Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová
3. Projekt  „Skutečně zdravá škola“
Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný 

do života celé školy, který si klade za cíl vytvářet kulturu, jež si váží jídla, 
vychutnává je a učí o tom, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

Garantem projektu: Mgr. Jana Veselá, Eva Rolínková

B. Školní projekty
1. Projekt „Zachraň strom č. 25, 26“  
Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si pak v  jednotlivých 

třídách vypočítají, kolik zachránili stromů tím, že přinesli starý papír. 
Cílem projektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň poukázat 
na neutěšený stav životního prostředí. Žáci si sami zvolí, co si za obdr-
žené finanční prostředky z projektu nakoupí.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:
• kompetence komunikativní
• kompetence sociální a personální
• kompetence občanské
• kompetence pracovní
• kompetence digitální

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:
• environmentální výchova

Časové určení: 
říjen 2022 + květen 2023
Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek
2. Projekt „Halloweenská párty“
Projekt začleňuje především tyto kompetence:

• kompetence sociální a personální
• kompetence k řešení problémů
• kompetence pracovní
• kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:
• osobnostní a sociální výchova

Časové určení: říjen 2022
Garantem projektu: Mgr. Miroslava Pišingerová
3. Projekt „Jeliman“
Sbírka ve  prospěch ZOO Dvorec; žáci a  učitelé každoročně vybe-

rou částku 6000,- Kč a sponzorují tím v uvedené ZOO lemura jménem 
Jeliman; žáci a učitelé se tak stávají adoptivními rodiči zvířete a od ve-
dení ZOO Dvorec obdrží příslušný certifikát; projekt vzešel z podnětu 
členů školního parlamentu ve školním roce 2014/15.

Projekt začleňuje především tyto kompetence:
• kompetence komunikativní
• kompetence sociální a personální
• kompetence občanské

V projektu se uplatňuje především:
• osobnostní a sociální výchova
• rozvoj vlastností jako je ochota pomáhat těm; zájem o  zvířata, 

solidarita
Časové určení:

• Sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna
Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová
4. Projekt „Dětský den“
Projekt začleňuje především tyto kompetence:

• kompetence sociální a personální
• kompetence k řešení problémů
• kompetence pracovní
• kompetence komunikativní

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:
• osobnostní a sociální výchova

Časové určení: Projekt se uskuteční v pátek 2. června 2023.
Garantem projektu: 
Vychovatelka
 Marie Petrová     
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Nabídka zájmových kroužků ve školním klubu
Hasičský kroužek 1. - 9. třída F. Janda, Poláková 10:00 - 12:00 Neděle

Rybářský kroužek 3. - 9. třída L. Ebenhoh 16:00 - 17:00 Úterý

Stolní tenis 3. - 9. třída L. Marek 15:15 - 16:45 Úterý

Volejbal 5. - 9. třída D. Lošková 15:30 - 17:00 Pátek

Všeobecná sp. přípravka MŠ, 1. třída B.a V. Zemanová 17:00 - 19:00 Pátek

Sportovní gymnastika 2. - 5. třída M. Hálová, E. Pitálková 17:00 - 20:00 Středa

Sportovní gymnastika 6. - 9. třída N. Hálová, M. Bauerová 16:00 - 19:00 Pondělí

Softball - žáci 4. - 6. třída P. Němeček 16:00 - 17:30 Středa

Myslivecký kroužek 3. - 9. třída J. Kocina 16:15- 17:45 Čtvrtek

Softball - kadeti 7. - 9. třída P. Němeček 19:00 - 20:00 Úterý

T - Ball MŠ - 3. třída P. Němeček 15:30 - 17:00 Čtvrtek

Nohejbal 6. -9. třída M. Chuchel 16:45 - 18:00 Úterý

Šachy 2. - 9. třída F. Rolínek 15:00 - 16:30 Pondělí

Angličtina začátečníci 2. třída J. Bartáčková 14:30 - 15:30 Úterý

Angličtina doučování 3. třída J. Bartáčková 14:30 - 15:30 Čtvrtek

Hlasová výchova 1. třída S. Feslová 11:45 - 12:15 Pondělí

Mini volejbal 3. - 5. třída  H. Kocinová 14:00 - 15:00 Středa

Sazba příspěvku:
Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku stanovena na 200 Kč za zájmový kroužek a 400 Kč za jazykový kroužek 

za školní rok.

Upozornění:
Vyplněnou přihlášku na kroužek je nutné odevzdat nejpozději do středy 14. 9. 2022. Pokud se přihlásí do některých z kroužků malý počet dětí, 

kroužek se neotevře.
Příspěvek od září do prosince bude hrazen z elektronické peněženky žáka v prosinci 2022. Další příspěvek bude hrazen za měsíc leden až čer-

ven, na konci školního roku 2023.
Žáci, kteří nenavštěvují naší základní školu, budou platit příspěvek při přihlášení na kroužek.

Nabídka zájmových kroužků ve školní družině
NJ začátečníci 1. - 3. třída J. Bláhová Pátek 14:15 - 15:00

Veselé pohybové hry 1. - 5. třída K. Paurová Středa 15:00 - 16:00

Klub šikulka I. 1. třída M. Pišingerová Úterý 14:30 - 16:00

Badminton 3. - 5. třída M. Petrová Pondělí 15:00 - 16:00

Lego hry + Seva 1. - 5. třída K. Paurová Pondělí 15:00 - 16:00

Tvořivá dílna 3. - 5. třída D. Haláčková Čtvrek 14:30 - 16:00

Klub šikulka II. 2. třída M. Pišingerová Čtvrtek 14:30 - 16:00

Veselé zpívání 1. - 5. třída M. Petrová Středa 15:00 - 16:00

Sazba příspěvku:
100 Kč měsíčně (elektronická peněženka). V případě, že je žák přihlášený do ŠD, platí pouze školné. Kroužek je součástí školní družiny.

Venkovní učebna
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Školní družina
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhláškou 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a směrnicemi školy. Ve školní družině se 
realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, 
rekreačních a  zájmových činností (soutěže, malování, poslech hudby, zpěv, 
sport, vycházky do  přírody).Družina vykonává činnost ve  dnech školního vy-
učování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel 
školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.

Družina může vykonávat činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech 
pracovního volna. Školní družina bude v době školních prázdnin v provozu pou-
ze za předpokladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které 
bude řádně a včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny není zajištěn.

Provoz:  Školní družina je otevřena každý den v  ranních hodinách  od 6.00 
hod. do 7.40 hod. a v odpoledních hodinách od 11.40 hod. do 16.30 hod.Rá-
no jsou žáci shromážděni ve  dvou odděleních v  místnostech školní druži-
ny. Odpoledne se žáci rozdělí do osmi oddělení. Po třetí hodině se postupně 
oddělení slučují do dvou tříd ve třetím pavilonu.

Provoz školní jídelny
Provoz školní jídelny Po - Pá 11.05 
- 13.55 hod. 14.10 hod. uzavření 
ŠJ. Úřední hodiny kanceláře škol-
ní jídelny: 
Bude upřesněno na  stránkách 
ZŠ www.zssviny.cz Telefon: 
702  158  699 E-mail: jidelna@
zssviny.cz

Přihlášení do  školní jídelny je 
na základě vyplnění a odevzdání 
Přihlášky ke školnímu stravování. 
Povinností strávníka je zakoupit 
si bezkontaktní čip za  Kč 121,- 
v  kanceláři školní jídelny, který 
bude používat po  dobu školní 
docházky k odběru stravy a k vol-
bě obědů na  objednávkovém 
boxu ve  školní jídelně. Tento čip 
je nevratný.

Obědy se odhlašují den předem 
do 9.00 hod. Upozorňujeme rodi-
če i žáky, že všichni strávníci jsou 
automaticky přihlášeni ke  stravě 
na  následující měsíc, pokud včas 
neprovedou její odhlášení! Žák, 
popř. zástupce žáka, nese veške-
rou odpovědnost za  nedodržení 
stravovacího režimu. Strávník má 
nárok na dotované stravné pouze 
v případě, že je přítomen ve školním zařízení nebo první den neplá-
nované nepřítomnosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče. 
Další dny nemá nárok na dotované stravné a musí se odhlásit (Vyhláška 
č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Při odběru jídla do  jídlonosiče 
musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.  Pokrm vydaný 
do jídlonosiče je určen k přímé spotřebě bez skladování! Školní jídelna 
odpovídá za vydanou stravu do 15 minut po naplnění (dále nemůže 
dodržet teplotní řetězec uchování pokrmů).

Dietní strava: na základě potvrzení od ošetřujícího lékaře lze v naší jí-
delně poskytnout dietní stravování pod dohledem nutriční terapeutky.

Finanční normativ na jeden oběd:
Žáci 6 - 10 let (1. - 4. tř.) Kč 34,- Žáci 11 - 14 let (4. - 8. tř.) Kč 36,- 
Žáci 15 - 18 let (15 a více let, 8. a 9. tř.) Kč 38,-

Školní rok trvá od 1. září do 31. srpna, a pokud v tomto období žák 
dosáhne ve  stanoveném rozpětí horní hranice věku, je přeřazen již 
na počátku školního roku do vyšší finanční kategorie.

Např.:

1. Žákovi bylo 1. září 2022 deset let - od 1. září 2022 do 31. srpna 2023 
hradil nižší finanční normativ, tj. 34 Kč, od 1. září 2023 bude hradit vyšší 
finanční normativ, tj. 36 Kč.

2. Žákovi bylo 31. srpna 2022 deset let - od 1. září 2022 bude hradit 
vyšší finanční normativ, tj. 36 Kč.

Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve  spolupráci s  vedoucí 
kuchařkou dle zásad zdravé výživy s ohledem na dodržování Vyhlášky 
o školním stravování, Spotřebního koše a nutričním doporučením vy-
daným Ministerstvem zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši.

Základní zákony a vyhlášky pro školní stravování: Zákon č. 561/2004 
Sb., školský zákon Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 602/2006 Sb., 
o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní 
a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných Nařízení 
EU č. 852/2004 Evropského parlamentu a Rady ES.
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Mateřská škola

DEN OTEVŘENÉ ZAHRADY
Mateřské školy Čtyřlístek

15. 9. 2022 od 15,30 hodin.

Přijďte si pohrát, přijďte si s námi zahradu užít.
Naše zahrada vznikala za  pomoci dětí, rodičů a  zaměst-
nanců MŠ. Teď už nám všechno krásně roste a je čas začít 
se společně radovat.

Těšíme se na vás! 
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Začátek podzimu bude díky ZUŠ kytarový
Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny informuje, že v týd-
nu od 5. do 9. 9. budou probíhat další kola zápisu zájemců o stu-
dium nehudebních oborů ke  studiu. Prosíme zájemce, aby svůj 
zájem o zápis ke studiu projevili vyplněním evidenčního lístku zájemce 
o vzdělávání na školním webu - www.zustsviny.cz, případně evidenční 
lístek vyplnili v úředních hodinách v kanceláři školy. Na základě vypl-
něného lístku budou uchazeči pozváni k přijímací zkoušce. Pro veškeré 
bližší informace o obsahu studia, jeho organizaci, výši úplaty za vzdě-
lávání apod. navštivte školní web - www.zustsviny.cz, případně sledujte 
informace ve vitrínách školy. Studijní kapacity Literárně-dramatického 
oboru pro rok 2022/2023 jsou již téměř vyčerpány, Taneční a Výtvarný 
obor má však ještě místa k dispozici. 

Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole F. Pišingera, Trhové 
Sviny informuje o pořádání své 48. koncertní sezóny. Sezóna bude 
zahájena koncertem Graffova kvarteta, ve středu 21. září od 18:00 
hod v Kulturním domě Trhové Sviny. 

Zahajovací koncert je zároveň jedním z  nejprestižnějších koncert-
ních podniků sezóny, neboť je věnován proslulému tuzemskému kon-
certnímu uskupení komorní hudby. Celková dramaturgie 48. koncertní 

sezóny je nyní právě finalizována, věříme, že o jejím podrobném pro-
gramu budou čtenáři zpraveni v dalším čísle listů. Těšíme se na společ-
ná setkávání na akcích 48. koncertní sezóny při kvalitních uměleckých 
koncertech nejen vážné hudby. 

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny ve spoluprá-
ci s Městem Nové Hrady pořádá v Nových Hradech ve dnech 29. 9. - 
2. 10. 2022 již 6. ročník Jihočeského kytarového festivalu. Aktivita 
je věnována zejména podpoře společných uměleckých tvůrčích inter-
pretačních dílen (kytarových ansámblů) žáků především jihočeských 
základních uměleckých škol.  I  v  letošním ročníku nabízí festival bo-
hatý související kulturní a  vzdělávací program - koncerty, přednášky, 
workshopy, výstavu nástrojů. Pro bližší informace o festivalu navštivte 
web ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny - www.zustsviny.cz, případně sleduj-
te informace ve vývěsních vitrínách školy. Děkujeme panu Ing. Tomáši 
Jirsovi, členovi Senátu Parlamentu České republiky, za podporu aktivi-
tám festivalu a přijetí čestné záštity nad festivalem. Těšíme se na spo-
lečné setkání na akcích 6. ročníku Jihočeského kytarového festivalu! 

Luboš Procházka 
ředitel školy

	 Z	NAŠICH	ŠKOL	
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Stavba modlitebny Církve bratrské v Trhových Svinech 1937
V letošním roce si připomínáme 100 let existence a práce Církve 
bratrské v Trhových Svinech. Dovoluji si pro zajímavost zveřejnit po-
pis událostí kolem stavby sborového domu - modlitebny, očima tehdy 
dvacetileté Jany Chybové. Jana Chybová byla dcerou kazatele Josefa 
Chyby, který v Trhových Svinech pracoval a žil v letech 1929 - 1945.

„Shromáždění bylo tehdy na ná-
městí, v  domě městské spořitelny 
ve  dvoře, a  nad sálem byl byt pro 
kazatele  2+1. Práce ve  sboru zdár-
ně pokračovala, tatínek se věnoval 
pastrorační službě, navštěvoval 
rodiny a s obzvláštní péčí si všímal 
dětí, zval je do  nedělní besídky, 
chodily i na náboženství a přivedly 
často v neděli i rodiče. Bratr Kůrka, 
ředitel městské spořitelny, navázal 
s  tatínkem přátelský vztah a  byl 
u  něho častým hostem. Když pak 
uvěřil, doprovázel po  mnoho roků 
na harmonium sborový zpěv. 

Práce se rozrůstala, členů i hostů 
stále přibývalo a bratři viděli, že místnost, kde se konala shromáždění, již 
nestačí - a začali uvažovat o stavbě nové modlitebny. Vyprošovali si Boží 
vedení na modlitbách, prosili, aby se Pán sklonil a pomohl dům, ve které 
by byl On oslaven, postavit. Modlili se bratři i  sestry, pamatuji se na  ně-
které: starý bratr Stráský, chodila pak i celá jeho rodina, syn Ladislav byl 
starostou města, s. Konopová, s. Borovanská, br. Hamr z Rejt, br. Pavelec 
z Vrcova, Kadlecovi, s. Michlová, br. Černý, br. Waldauf byl pokladníkem, 
br. Galačin později se s. Zingrossovou, Čermáků, Fantů - a pak se rozhodlo 
o stavbě.

Tatínek dostal od  národního výbo-
ru dvě parcely na  vybrání. Jedno místo 
byl parčík, co byla vedle pila a p. Stašek 
stavitel. Bylo to v  Novém městě, ale pro 
starší bratry a  sestry nevhodné - cesta 
šla do  kopce. Druhá parcela byla u  po-
toka - kde stojí nynější modlitebna. Tak 
se začalo stavět. Tatínek denně jezdil 
s kočím a sváželi kámen. Ještě se muselo 
rozhodnout, kdo bude stavitelem. Zadat 
to staviteli Staškovi bylo finančně neú-
nosné, tak udělal jen plány a  doporučil 
pana Kašpara z  Otěvěka. Ten řídil stav-
bu a bylo to jen pod hlavičkou stavitele 
Staška. Všichni bratři i  sestry pomáhali 
jak mohli, bylo to v  době velké neza-
městnanosti, tak se potřební řemeslníci 
snadno sehnali. Velkým oříškem bylo se-
hnat finanční hotovost. Bratru Páralovi 
pomáhala znalost esperanta, tatínek 
měl zase známou jednu sestru u  USA. 
Vytiskli a rozeslali velmé množství letáků 
s  prosbou o  finanční pomoc. Ještě dnes 
je mám v  paměti. Na  přední straně byl 
obraz kamene, kde se narodil Jan Žižka 
a  leták pokračoval slovy: V  kraji Jana 
Žižky z Trocnova ... a pak vhodnými slovy 
bylo pověděno, že se bude stavět modli-
tebna a za jakým účelem.

Víc už si nepamatuji, jen to, že Pán se k této práci přiznal a peníze na mod-
litebnu se začaly scházet. A  tak tomu bylo po  celou dobu stavby. Takže, 
když se pokladníkovi, br. Waldaufovi zdálo, že bude těžké řemeslníky vy-
platit, Pán se vždy přiznal a potřebný obnos včas poslal. Nejtěžší byl začá-
tek stavby, protože na místě, kde měla modlitebna stát, tekl kdysi potok. 
Hluboko do základů se musely postavit piloty - jak je vysoká modlitebna 
pod střechu, tak hluboké jsou základy - a to spotřebovalo velké množství 

materiálu. Přes různé těžkosti a problémy však stavba s Boží pomocí úspěš-
ně pokračovala. Byla ještě plánovaná stavba v podkroví, ale od toho bylo 
nakonec upuštěno. Když už byl položen krov a měla se dělat střecha, mod-
lili se všichni, aby nepršelo. Pán i tuto prosbu podivuhodně vyslyšel. Dala 
se poslední taška - a spustil se déšť. Všichni byli péčí nebeského Otce dojati 
a svinenští občané říkali: „To je už jistě modlitebna zastřešena!“. 

Celá ta stavba spočívala na modlitbách a Pán opravdu pomohl a oslavil 
se! Schody do modlitebny nechal tatínek udělat tak, že se rozšiřují, jakoby 
zvali všechny podle Mat. 11,28: Pojďte ke mně všichni .... I zahradu kolem 

modlitebny tatínek upravil. Vysázel keře, stromy, dvě velké stříbrné jedlič-
ky, které sehnal od p. ing. Holého, který měl 
v Ševětíně školku na okrasné keře a stromy. 
Ty okrasné keře byly po délce kolem plotu 
před modlitebnou. Vzadu pak byla zahra-
da zčásti zeleninová, zčásti květinová. 

Před vchodem do  velkého sálu byl ná-
pis: Soli deo Gloria - samému Bohu Sláva? 
A na zadní zdi modlitebny byl nápis z vel-
kým písmen: Národe český vrať se ke Kristu!

V  den otevření modlitebny dal bratr 
Kyslík na sloup u mostu amplion a tak bylo 
umožněno všem, kdo šli okolo, slyšet pís-
ně, Slovo Boží a vzdávání díků Pánu Bohu 
za velkou milost a pomoc při stavbě a přá-
ní, aby se dům naplnil a  mnohým vzešlo 
světlo.“

A že jsme lidé stále stejní a  nějaké 
ty drby se vždy objevovaly a  budou 
objevovat:

Z  dobového časopisu Českobratrská 
rodina:

14. 9. při slavnosti otevření nové modli-
tebny mluvil místní kazatel J. Chyba a vy-
právěl, jak jsme začali stavěti s  holýma 
rukama. Překážek bylo jako hora. Ale Bůh 
učinil je rovinou. Manévrovalo se proti nám 
všelijak. Jednak, že prý stát nám na to dal 
a  pro nezaměstnané, že prý peněz nemá. 
Ale my nedostali a  nedostáváme od  stá-
tu ani haléře. Pak zase rozhlašovali lidé, 

že kdo chce k nám chodit, musí dát 500,- Kč na modlitebnu. To způsobilo 
veselost. Kazatel však potvrdil, že všechny peníze ať darované či půjčené 
jsou z kapes našich členů, dobrovolně věnované a poděkoval všem členům 
za snahu a zájem na práci. Vzpomenul pak zvláštně dvou mecenášů, kteří 
nejvydatněji pomohli, bratra K. J. S. Portera a bratra mlynáře Jos. Pecha.

Kateřina Špírková
za sbor Církve bratrské

Novostavba kazatelny

Josef Chyba na kazatelně
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Mobilisace
První mobilisační rozkaz došel telegraficky dne 26. července 1917 

ráno o páté hodině 10 minut. s rozkazem poště, připravenou mobilisač-
ní vyhlášku vyvěsiti. S napětím očekáván posel z hejtmanství, jenž měl 
přivézti vyhlášky o  tom, které ročníky mají narukovati. O  polednách 
pan revizor Trajer předčítá došlé mobilisační rozkazy, že mají naruko-
vati vojíni v záloze i domobranci asi do 37 let. Teď zde byla holá pravda! 
Proklínání, pláč! Přípravy a druhý den loučení.

Protože jsem také hned s  počátku narukoval, zapisuji vypravování 
p. odb. uč. Smitky, který zde celou válku byl:

První čas války
Ač městečko naše od dráhy daleko je vzdáleno, pře-

ce válka v  prvních měsících svého trvání způsobila 
v  něm neobyčejný ruch. Tisíce kusů dobytka přiháně-
no na naše trhy, sta obchodníků z Prahy, Vídně i Uher 
přicházelo, aby pro vojsko nakupovalo. Ceny dobytka 
stoupaly, což jsme brzy pocítili při koupi masa, neboť 
den za dnem bylo dražší a dražší. V místních hostincích 
bývalo nezvykle hlučno. Za dobytek se neplatilo již sty, 
nýbrž tisícovkami. Večer při pivě se mluvilo hlavně o do-
bytku. Příznivá doba spekulantů!

První ranění
Veliký rozruch v  městě nastal, když se rozkřiklo, že 

jsou v  loubí první ranění. Bylo tu několik vojáků lehce 
raněných. Přišly z Besednic a vypravovali o svém hrdin-
ství, o  útrapách, o  vítězství i  porážkách: „Rusové jsou 
dobře připraveni, Rakousko to prohraje.“ Později přišlí 
již sevšedněli a těšili se menší pozornosti.

Život za války
Mnoho mužů odešlo za  vojenskou povinností. 

Shromažďovali se u pluku 91. v Č. Budějovicích, později 
v  Brucku nad Litavou (Királyhida), kamž dojížděli čas-
to příbuzní, aby navštívili a jídlem zásobili své milé. Ti, 
kdož doma zůstali, vzpomínali, psali a mnozí se i modlili. 
V městském chudobinci v prvních letech války se shro-
mažďovaly starší ženy k modlitbě. Před křížem u kostela 
v  teplých měsících konány pobožnosti, čteny litanie, 
zpíváno. Pan kaplan modlil se tam s  lidem za  šťastné 
a pro Rakousko vítězné ukončení války, což mnozí velmi 
odsuzovali. Nikdy před tím nebyly tak horlivě navštěvo-
vány schůzky spiritistů a okultistů. V našem městě bylo 
několik takových rodin, kdež schůze konány. Ze záhrobí 
vyvoláváni duchové zemřelých, kteří vyprávěli záhadné 
události, předpovídali, sdělovali osud nezvěstných atd.

Podpory
Náš místní průmysl - šití knoflíků - v pozdějších letech 

válečných téměř úplně přestal. Hlavní příčinou toho 
byly nepatrné mzdy, ale hlavně značné podpory ženám 
vojáků. Mnohá žena dostala velkou částku peněz najed-
nou, nikdy tolik peněz ani v  ruce neměla. U  mnohých 
žen jeví se nešetrnost, požívačnost a  mlsnost. V  lou-
bí objevily se za  války četné krámky cukrářské, jejichž 
zboží šlo na odbyt, zvláště ve dnech vyplácení podpor. 
I  děti měly možnost vydělati si mnoho peněz. Za  1 kg 
jahod placeno až 4 K  a  v  každém množství kupovány 
u  Pohanků, Steinbauerů a  Pišingrů. Z  jahod vyráběno 
víno, jež zasíláno hlavně do  Vídně. Nový nápoj tento 
prodáván v době nedostatku piva i v našich hostincích.

Aprovisace
Potraviny mizely, rekvisice stále přísnější a  přísnější. 

Městská aprovisace vedena katechetou 

p. J. Kotlabou, který byl podílníkem mlýna v Těšínově. Do aprovisace 
docházela často mouka špatné jakosti, což neprávem odnášeli často 
i vedoucí její a v první řadě řečený p. Katecheta. I ve škole touto funkcí 
vážnost jeho utrpěla.

Nedostatek potravin
S nepatrným přídělem mouky na  lístky nebylo možno žíti, a proto 

bylo nutno pod rukou za  velké peníze přikupovati. Četnictvo stíhalo 
ty, kdož mouku z  mlýnů odnášeli, pokutou trestali mlynáře a  mou-
ku zabavovali. (Naše četnictvo nebylo tak přísné, ale o borovanském 
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vypravovány mezi lidem věci neuvěřitelné.) Proto lidé jako zloději 
v noci plížili se k mlýnu, dlouho prosili, než mlynáře obměkčili, aby jim 
mouku prodal. Za bílou pšeničnou mouku placeno u nás za 1 kg až 14 
K. Lid nadával na lichvářské ceny, ale platil, kolik mlynář za mouku po-
žádal a každý ještě byl šťasten, mohl-li několik kg si koupiti. I cenný-
mi dary mlynáře obměkčovali, aby se smilovali a prodali. Vysoké ceny 
omlouvali mlynáři tím, že musí rolníku dát za pšenici tolik, kolik si řek-
ne, chtějí-li ji dostati.

Fronty
Ve větších městech zaváděny tak zvané fronty. Lid stavěl se do zástu-

pu a trpělivě čekal, až i na něho dojde. Tohoto pořádku jsme se u nás 
nikdy, nikdy nedodělali. Nejhroznější zmatek a nepořádek býval při vy-
dávání levného masa na radnici. Kdo neuměli, nemohli nebo nechtěli 
se tlačiti, byli vystrčeni, a nedostalo se již na ně. Většina řezníků vyzna-
menávala se hrubostí ke kupujícím. Kdo si nepřispíšil a šel až druhý den 
k řezníkovi s lístkem, obyčejně nedostal již nic. U nás prodalo se maso 
méněcenné, lepší části odváženy v noci do Č. Budějovic a do Vídně.

Dříví nedostatek
Za války byl u  nás veliký nedostatek dřeva, neboť nebylo dělní-

ků ke kácení dříví. Drvoštěpové nechtěli za peníze dříví porážeti, jen 
za peníze a stravu. Tak se stalo, že ti, kdož nemohli jídlo dělníku obsta-
rati, sami si stromy káceli. Zajímavý byl pohled některý den v panských 
lesích na  novopečené drvoštěpy. Ve  čtvrtek např. svobodný učitel 
s  učitelkou a  její matkou sami pokáceli stromy a  do  večera 4 m dříví 
do hranice složili.

Rekvisice
Konány často soupisy a prohlídky, aby zabráněno nemírnému hro-

madění zásob. V  den těchto prohlídek bylo ve  městě živo. Potraviny 
schovávány na nejtajnější místo a mnohdy staly se kořistí myší, nebo 
se zkazily.

Drahota
Časté odvody způsobily, že řemeslníků víc a více ubývalo. Nejen po-

traviny, ale i práce byla drahá. Drahota vzrůstala nezadržitelně, nebylo 
konkurence. Nedostatek koží způsobil, že někteří naši obuvníci sami si 
kůže vydělávali.

Město naše vyznamenávalo se vždy a  za  války zvláště, nesmírnou 
drahotou. Nedostatek potahů a  drahá doprava zdražila velice každé 
zboží. V  Č. Budějovicích byly ceny mnohem mírnější než ve  Svinech. 
Této okolnosti přizpůsobili se i venkované a žádali vždy více, než do-
stali v Č. Budějovicích. Proto za války dojíždělo se všeobecně nakupo-
vati do Budějovic. I husu kdo chtěl dobře koupiti, zajel si na trh do Č. 
Budějovic. Tam byla jistě o několik korun levnější. Hlavní příčina veliké 
drahoty byla asi blízkost Vídně. Pro Vídeň kupovány v okolí potraviny 
všeho druhu a placeny za ně stále vyšší a vyšší a vyšší ceny. Místním 
gážistům žilo se nesmírně těžce. Obyvatelé našeho města mají mnoh-
dy příbuzných ve  Vídni. Pro ně kupovány potraviny za  každou cenu. 
Mnoho lidí se živilo jen vývozem potravin.

Sbírání listí
Na podzim školní děti v průvodu učitelů sbírají listí ostružin, suší je 

a zdarma zasílají ústřednám, jež zpracují listí v čaj; sbírají též kovy, had-
ry, chrousty aj.

Nedostatek tabáku
Někteří lidé pochvalovali si kouříce za nedostatku tabáku ostružiny, 

jiní dávali přednost bukovému nebo višňovému listí, jiní sušeným lis-
tům zelí atd.

Škola
Děti našeho města vyučovány byly za války dosti pravidelně. Pouze 

nedostatek paliva v posledních letech válečných způsobil na obecných 
školách v některých třídách vyučování střídavé. Na měšťanské škole vy-
učovalo se pravidelně. Docházka školní jako jinde i u nás utrpěla. Děti 
pomáhaly rodičům v polních a domácích pracech, chodily na jahody, 

houby, šily knoflíky a jiné práce konaly. Úřady školní poskytovaly úlev 
a shovívavě posuzovaly zanedbávání školy. Těžká byla práce učitelova, 
zvláště když zaměstnán byl z  rozkazu úřadů rozličnými pracemi jiný-
mi a nařizováno používati vyučovacích hodin k sbírání listí, chroustů, 
hadrů, kovů aj. V dívčí škole pletly dívky svetry, ponožky, břišní pásy 
a zasílaly darem vojínům na frontu nebo do nemocnic.

Výcvik učňů vojenský
Městské radě došel z  hejtmanství rozkaz, aby učňové cvičeni byli 

na  vojenských cvicích. Starosta města (úřadující náměstek) p.  Kouba 
vykonal v pokračovací škole zápis. Hoši byli cvičeni p. Bervicem, ber-
ním správcem.

Válečné půjčky
Ředitelství měšťanské školy došly z  hejtmanství seznamy zámož-

ných občanů a poručeno, aby podle uvedených adres osobně navštívi-
lo učitelstvo měšťany a vybídlo k upisování válečných půjček. Všechna 
agitace vedena velmi vlažně se strany všeho místního učitelstva. S ji-
nou chutí však agitovalo německé učitelstvo v  blízkých německých 
vesnicích, a tak někteří Němci z okolí vězí ve válečných půjčkách po uši.

Španělská chřipka
U Trojice zřízena infekční nemocnice (později pronajata za hostinec. 

(Lázně.)) Španělská chřipka v roce 1918 vyžádala si několik obětí.

Persekuce
Činovníci jednot sokolských požívali za  války pozornosti vládních 

orgánů. Také na  zdejší jednotu nebylo zapomenuto. V  bytě učite-
le p.  Frant. Smitky, jednatele „Sokola“, vykonána četnická prohlídka 
za jeho nepřítomnosti o prázdninách, byt jeho násilím otevřen, jakož 
i skříně, archiv a písemnosti sokolské prohlédnuty. Nic nebylo naleze-
no, neboť jednatel věci závadné dávno již bezpečně ukryl.

Vídeňské děti
Po založení „Českého srdce“ přijato také u  nás asi 35 dětí z  Vídně. 

Některé přijaty do rodin, většina jich bydlela po 2 měsíce v dívčí škole, 
kdež pro ně obětavými dámami zdejšími vařeno. Příštím rokem bylo 
umístěno jen několik dětí v rodinách, ač učitelstvo dům od domu žáda-
lo zámožné občany o přijetí do rodin vídeňských dětí.

Státoprávně demokratická strana
V ohledu politickém byl v Trh. Svinech za války klid. První, kdo začal 

politicky pracovat již před převratem, byla politická strana státopráv-
ně demokratická. Půl roku před převratem konána politická schůze 
v Táboře, jíž se zúčastnil p. Stibor, poštmistr a p. Fr. Smitka. Již před pře-
vratem založena zde polit. strana státoprávně demokratická po velmi 
navštívené schůzi důvěrné, na níž řečnil rada Titěra velmi směle.

Jiří Čajan

Novinky ve fondu knihovny
Niedl, František: 
 Železná rukavice
Denková, Melita: První  
láska Elišky Přemyslovny
Kintzl, Emil: 
 Zmizelá Šumava 2.
Beran, Ladislav: 
 A zabij ho potichu
Niedl, František: Dotek zla
Martinková, Veronika: 
 Podíl viny
Neville, Stuart: 
 Dům pod jasany

O´Hara Kate: Město snů
Lapena, Shari: 
 Nepříliš šťastná rodina
Jacobs, Anne: 
 Panský dům. Návrat
Benková, Jana: 
 Slabost jako výhra
Roberts, Nora: Stejná jako ona
Nesser, Hakan: 
 Šachy pod sopkou
Christie, Agatha: 
 Letní záhady 

Mgr. V. Hájková



STRANA 38 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2022

	 SPOLKY	A	HOBBY

Letní den po myslivecku
9. ročník dětského dne, tentokrát 
nazvaný Letní den po myslivecku, 
se uskutečnil 16. 7. 2022 od 13:00 
hodin v areálu bývalé myslivecké 
střelnice. Po  ukončení mnohale-
tého provozování sportovní střel-
by byly pozemky města v  tomto 
areálu zapůjčeny mysliveckému 
spolku, který nadále využívá 
tento areál pro různé aktivity 
a jednou z aktivit je právě dětský 
den, který má u  myslivců tradici 
od  roku 2014. Naštěstí jsme stih-
li termín dětské akce ještě před 
několikadenní technopárty, která 
byla týden po dětském dni pořá-
dána na  nedalekých pozemcích, 
které jsme ještě nedávno zčásti 
jako spolek užívali ke  sportovní 
střelbě.

Pravidelní návštěvníci našich 
dětských dnů vědí, že si zde 
mohou děti vysoutěžit zajíma-
vé ceny, a  i  ti méně zdatní nikdy 
neodejdou s prázdnou. Letos jsme si kromě mnoha sladkostí a drob-
ností pro děti připravili nějaké novinky, jako třeba melouny, množství 
pití, a hlavně podstatně zajímavější hodnotné ceny pro vítěze první-
ho, druhého a třetího místa - a to jak v kategorii vzduchovkové střel-
by, tak ve vědomostním kvízu. V obou kategoriích si soutěžící odnesli 
kromě diplomů nafukovací dětské bazény, encyklopedie myslivosti 
a dalekohledy.

Občerstvení jsme si letos skromně zajistili sami a vše ostatní dostaly 
děti zdarma díky sponzoringu našich štědrých podporovatelů, který-
mi jsou: Jan Jabali, Petr Sojka, Lubomír Pícha, Jaroslav Brabec, Antonín 
Imbera a  Stanislav Němeček. Nechyběl tradičně kůň Apríl Honzy 
Veselého, marcipán od  manželů Šnokhausových a  nově také zákus-
ky od Jany Čížkové. Materiálně, či finančně dále vypomohli: Partners, 
Provident, Dobrá Voda, Kooperativa, A. Schmied, s.r.o., GPN GmbH - 
o.s. České republika a město Trhové Sviny. Všem, kteří podporují aktivi-
ty Mysliveckého spolku TS, které jsou ve prospěch naší mládeže, velice 
děkujeme, stejně tak i členům našeho mysliveckého spolku a jejich ro-
dinám za organizaci tohoto dne.

Při příchodu na střelnici byl každý soutěžící vybaven terčem s pořa-
dovým číslem a pitíčkem, aby v horkém letním dni měl dostatek teku-
tin. Sedm razítek podle stanovišť bylo nutné nasbírat pro uznání finální 
odměny, kterou v podobě dárkového balíčku bylo možné vyzvednout 
u okénka klubovny střelnice. Někteří byli tak snaživí, že se do sběru ra-
zítek zapojit i čtyřikrát. Jednotlivé kategorie byly různého charakteru 

od prezentačního s různými informacemi až po samotné soutěže. Jako 
první hned u vchodu do areálu byla k prohlédnutí prezentace včelařů, 
kde kromě proskleného úlu bylo možné ochutnat med z právě odvíč-
kované plástve. Hlavní stánek s prezentací trofejí, kde bylo možné se 
zapsat a  získat terč odkazoval na  sousední stolek, kde děti nešetřily 
vědomostmi a věnovaly se vědomostnímu kvízu. Dále už to šlo různě - 
od poznávání dřevin, přes chůdy, hod na cíl, lukostřelbu, vzduchovky, 
jízdu na koni, kynologický výcvik až po zábavu pro nejmenší, což byl 
skákací hrad či dětské pískoviště.

Oheň lákal k příjemnému posezení se špekáčkem a limonádou, kde 
se shlukovali návštěvníci a vzájemně si povídali. Každé děcko dostalo 
k pečení špekáček a neomezeně pití. Mezitím se mezi děti opakovaně 
nosil tác s  rozkrájenými melouny, zákusky a  marcipánem. K  zakous-
nutí bylo taktéž několik bábovek, a ovocných koláčů domácí výroby. 
Všeho bylo pro všechny dostatek a dlužno zmínit, že se účastnilo 44 
poctivě soutěžících dětí a s nimi mnohdy vícečetný doprovod různých 
věkových kategorií. Nikdo nemusel spěchat, a tak jsme na sklonku dne 
vyhlásili 3 nejlepší vzduchovkové střelce a vylosovali 3 účastníky vědo-
mostního kvízu. Každý z nich dostal diplom a jednu z výše zmíněných 
hodnotných cen, kterou si po právu zasloužil. Vzájemně jsme se roz-
loučili, vše po sobě uklidili a mohli se rozejít s nadějí, že za rok na jubi-
lejním desátém ročníku na shledanou.

Za MS  
Jan Špilauer
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Melodie pro pohodu babího léta
Myslím, že po  letošním horkém létě všichni uvítáme hřejivé barvité 
palety podzimní přírody. A s ní vítanou inspiraci pro začátek podzim-
ní kulturní sezóny. Tu zahájíme v kulturním domě přehlídkou melodií 
populárního hudebního divadla, jak je úspěšně nabízelo uplynulé 
století. Je možno čerpat z nepřeberného bohatství. My jsme vybrali ty 
atraktivní, které, ač z  lehkonohé múzy operet a populárních divadel-
ních prken, umožňují v atraktivních písních a duetech uplatnit umění 
operního zpěvu. Tak aspoň hlavní autoři nabízeného koncertu Franz 
Lehár a Emmerich Kálmán dovedli cituplně naplnit svoje hlavní opere-
ty profesionálními požadavky náročnosti operního jeviště a přenést je 
do sféry ušlechtilé zábavy.

 A nezůstane pouze u toho. Španělské a italské serenády odedávna 
umožňují efektní vášnivý zpěv jižního temperamentu. Tak tomu bude 
i v našem pořadu. A abychom dopřáli zpěvákům oddech, zazní muzi-
kálové melodie na klavíru, rovněž tak světově známý Varšavský koncert 
s emocionální melodií.

Po několikaleté pauze (a  nejen kvůli covidu) uvítáme brněnské 
pěvecké koncertní duo „L + L“: sopranistku Lenku Cafourkovou a ba-
rytonistu Lukáše Hacka. Klavírem a  průvodním slovem vás provede 
prof. PhDr Miloš Schnierer z brněnské Janáčkovy akademie múzických 
umění.

  Máte moje pozvání i  za  účinkující na  středu 14. září v  19 hodin 
do kulturního domu.

Miloš Schnierer

Svátek sv. Václava na Buškově hamru
Léto uteklo jako voda a  sezóna na  Buškově hamru pomalu, ale jistě 
spěje ke  svému konci. Za  její vrchol považujeme už čtrnáct let tra-
diční Kovářský den, který letos připadl na  sobotu 13. srpna a  nabídl 
zcela nový kulturní program - v rámci hudebních vystoupení se nám 
představili Frajeři z galerky, trio Ládi Latky a dívčí rocková kapela The 

Apples. Divadlo Divoloď zase zahrálo pohádky pro děti a nechyběl ani 
staročeský jarmark s regionálními výrobky.

Letos však přibude v září ještě jedna významnější akce, a to Svátek 
sv. Václava, na  který bych vás nyní chtěl pozvat. Program je připra-
ven na  středu 28. září 2022 a  začne v  10:00 hodin. Až do  šestnácti 

hodin budou každou celou hodinu probíhat sváteční 
prohlídky hamru. Koncepce bude úplně jiná, než je 
tomu u  nočních prohlídek, provázet totiž bude vždy 
jedna historická postava, která převypráví svůj pří-
běh ze života na hamru. Chybět nebudou ani ukázky 
práce v kovárně nebo života v domácnosti. Pokud se 
tedy přijdete podívat, provede vás určitě panímáma, 
hamernický tovaryš nebo sám hamerník.

Na odpoledne jsme pak nachystali Svatováclavský 
kvíz, do kterého se mohou zapojit jak jednotlivci, tak 
týmy o  dvou až čtyřech členech. Zápis týmů začne 
ve  13:00 hodin a  samotný kvíz pak spustíme přesně 
ve 13:30. Tvořit ho bude jednadvacet otázek ze třech 
oblastí - hamernictví, Trhové Sviny a  Doudlebsko. 
Takže pokud jste hamerníci, Svinenčané, Doudlebané 
nebo všechno z  toho, jste jasnými adepty na  výhru. 
A zapojit se můžete, i když se budete chtít jen tak po-
bavit a nemusíte být ani místní.

Ve 14:00 hodin připraví pan Bašta pro naše návštěv-
níky pečené selátko a na  15. hodinu je plánováno 
vyhodnocení kvízu a  předání cen prvním třem 
místům. 

Domeček Trhové Sviny, pod jehož záštitou se celá 
akce koná, připraví pro naše nejmenší i tvořivou díl-
nu, takže je jisté, že na sv. Václava se na hamru nebude 
nudit nikdo. A  protože od  tohoto svátku už nebude 
chybět moc času do  Vánoc, budete mít možnost za-
koupit si na místě i domečkovskou keramiku, která by 
mohla pod stromečkem potěšit Vaše nejbližší.

Doufáme, že nám bude počasí přát a  budeme 
opravdu potěšeni, když se na hamr přijdete podívat. 
Těšíme se na společné setkání.

Za kolektiv Buškova hamru
Matěj Průka
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Komentované procházky městem...

Pohádky z budíku

... s Janem Štifterem

Prázdniny nejen s KIC v Trhových Svinech
Vážení přátelé, léto pomalu končí a  tak mi dovolte, abych se vrátila 
k  akcím, na  kterých jsme se spolu za  uplynulé letní měsíce potkáva-
li. Nabídka byla velmi pestrá i vzhledem k tomu, že Trhové Sviny opět 
vyhrály první místo v soutěži MPSV Obec přátelská rodině.

Z tohoto projektu bylo pořízeno nejen vybavení staré fary, ale byly 
i podpořeny následující akce - tvůrčí dílny, loutkové divadelní pohádky, 
letní kino, SVIČ a komentované vycházky městem.

Zdánlivě prázdný prostor staré fary rozezněl dětský smích na  po-
hádkách nebo na tvůrčích dílnách pořádaných centrem komunitních 
aktivit. Viděli jsme pohádky potulného čajovníka Jakuba Lady Vavřiny 
Kašpárek a  starosta,  O  princezně Vřeštilce. Jan Šmíd zahrál Pohádky 
z  budíku a  Větrnou pohádku, sourozenci Marčíkovi zahráli Kolotoč 
pohádek.

Další novinkou bylo letní kino na staré faře, pořádané ve spoluprá-
ci s MěKS Trhové Sviny. Počasí nám většinou přálo, a tak jste si mohli 
nedaleko Žižkova náměstí vychutnat české filmy Deníček moderního 
fotra, Betlémské světlo, pohádku Myši patří do nebe, Tajemství staré 
bambitky 2 i nezávislý americký povídkový film Kafe a cigára.

Velkým bonusem většiny aktivit na staré faře bylo otevřené občerst-
vení, které zajistili pracovníci Domečku v Trhových Svinech.

Nově jsme se potkávali na komentovaných procházkách městem se 
spisovatelem Janem Štifterem, který nám přiblížil temné stránky na-
šich předků v příbězích „mordýřů, rváčů a  jiných poděsů“ z přelomu 
19. a 20. století. Dobrou zprávou pro ty, co to nestihli  je, že poslední 
vycházka se uskuteční v sobotu 8. října od 14 hodin (sraz u kostela 
Nanebevzetí Panny Marie).

Už druhý ročník Svinenského čtení (SVIČ) měl opět hvězdné ob-
sazení, potkali jsme se s  Alešem Palánem, Janou Poncarovou, Jiřím 
Březinou, Karin Lednickou a Petrou Klabouchovou.

Na své si přišli i příznivci hudby, ať na koncertě Jaroslava Svěceného 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie, Štěpána Raka a Jana Matěje Raka 
v kostele Nejsvětější Trojice. Nebo Aleše Brichty či Dědy Mládka Illegal 

Bandu v  předvečer XXIV. ročníku festivalu Karel Valdauf 2022, kte-
rý pokračoval v  sobotu a  neděli pestrou směsicí dechových hudeb 
na Žižkově náměstí.

Již čtvrtým rokem jsme podnikli několik výletů na Šumavu pod ve-
dením paní Jitky Bartyzalové.

To vše je už za námi, ale nesmutněte a těšte se na další akce. Pokud 
nám bude počasí přát, potkáme se ještě 2x u promítání na staré faře 
v úterý 6. září na festivalu Jeden svět, a ve středu 7. září procestuje-
me Island na koloběžce.

Na čtvrtek 22. září chystáme Kompostování pro celou rodinu - 
i těm co nevlastní zahradu, umožníme likvidaci části odpadu z domác-
nosti. Finální produkt - žížalí čaj - lze využít na přihnojování pokojových 
i balkonových rostlin. Rodina si vyrobí vlastní mini kompostér.

30. září se opět vydáme za netopýry s RNDr. Lukášem Šimkem.
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Na sobotu 1. října je naplánovaný další ročník Svinenských vý-
šlapů. Ozvěnou Svinenského čtení budou představení nových knih 
autorů, kteří se k nám vrací - 12. října Jana Štiftera a Jiřího Březiny 
a 24. listopadu Jany Poncarové. V pátek 18. listopadu se potkáme 

s  Petrem Maradou při koštu dobrých vín a  cimbálové muziky. 
Opět se chystá krásné inscenované představení našich čertů na  5. 
prosince a v  neděli 11. prosince se sejdeme v  KD Trhové Sviny 
na předvánočním řemeslném trhu. Š. Floderová, KIC

	 AKTUÁLNĚ	Z	KIC

Kulturní léto
Trhové Sviny zažívají kulturní léto. Vedle Svinenského čtení, které tý-
den strhávalo pozornost k  literatuře, se nesly prázdniny ve  znamení 
koncertů, filmových projekcí, pohádek nebo historických vycházek. 
Ožívá tak centrum města, památky i okrajové části - příležitost dostává 
stará fara, poodhaluje svůj jedinečný potenciál.

Jako by některé věci byly neoddělitelně spojené s místy - a říkají si 
o návrat. „Když jsem byla malá, chodili jsme na starou faru na loutkové 
divadlo. Pozapomenutá tradice se právě teď obnovuje,“ řekla svinenská 

pamětnice Marie Plchová. Fara je příležitostí. Nejen pro vzpomínání, ale 
také pro kulturní rozvoj města. Dvůr už teď zaplňují pohádky nebo let-
ní kino, vnitřní prostory zatím vyhlížejí proměnu. Historický areál stojí 
na novém začátku - a  lidé přicházejí, aby nasáli kus zdejší atmosféry, 
ukousli si z kulturního koláče, který na letošek napeklo město, a nechali 
tak vplout prostranství staré fary do svinenského kulturního prostředí. 
Fara znovu srůstá s městem a s lidmi. Genius loci vypráví o nejstarších 
dějinách, protože objekt tu nejspíš stál už v předhusitských časech - 
a štěbetání dětí ve zdejších tvůrčích dílnách ukazuje faru jako živoucí 
místo, místo s nadějí.

Tradiční součástí svinenského léta je koncert Jaroslava Svěceného. 
V neděli 24. července propojil v kostele Nanebevzetí Panny Marie ba-
roko s budoucností. Na klarinet ho doprovázela Anna Paulová, na cem-
balo Jitka Navrátilová. Kostel se tak opět stal koncertním sálem evrop-
ského formátu: chrám ožil tóny hudebních mistrů.

Z výšin na zem, a pak ještě níž, do nejspodnějších pater společnosti 
zavádí návštěvníky letní cyklus vycházek s  názvem Hříšní lidé města 
Trhové Sviny. Představuje mordýře, rváče a  jiné poděsy na  přelomu 
19. a 20. století. Odkrývá každodennost města a jeho odvrácenou tvář, 
příběhy, na  které by se zapomnělo, kdyby svědectví nevydaly archi-
vy nebo tehdejší dobový tisk, který se vyžíval v aférách a skandálech. 
Poslední letošní termín je 8. října od 14 hodin, začátek je u kostela a ko-
nec na hrázi Velkého rybníka. Informace z vycházek ještě letos doplní 
nová publikace.

Jan Štifter

SVIČ - Aleš Palán

SVIČ - Jana Poncarová

SVIČ - Jiří Březina

Rak a Rak
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Svinenské čtení
„Nejdřív jsem se vyděsila, že mi píše nějaký naštvaný čtenář. Až pak 
jsem pochopila, že je tam napsáno: Svinenské čtení a že to znamená 
pozvánku do  Trhových Svinů,“ řekla na  konci července spisovatelka 
Petra Klabouchová. Na starém hřbitově hovořila o psaní, o úspěšném 
románu Prameny Vltavy, ale také o tom, proč pro ni byla Itálie láskou 
na první pohled - a proč ji ani po procitnutí a prohlédnutí nedokáže 
opustit.

Pět jmen, pět autorských příběhů - současně také pět svinen-

ských doteků. Aleš Palán na  staré faře hovořil o  tom, že nedaleko 
odtud žije jeden ze samotářů, jejichž životy dlouhodobě sleduje. Jiří 
Březina u Velkého rybníka prozradil, že jeho hlavní hrdina Tomáš Volf 
pochází z  Trhových Svinů, přestože románové město dostalo jmé-
no Svinov. Jana Poncarová přijela na Buškův hamr z Dobříva - místa 
na Rokycansku, kde se také chlubí jedinečnou technickou památkou, 
funkčním hamrem. Karin Lednická ráno nasedla do auta v ostravském 
Svinově, aby večer četla v areálu kostela Nejsvětější Trojice v Trhových 
Svinech, a  Petra Klabouchová se netajila s  tím, že Sviny dosud po-
řádně nepoznala - a že jí Svinenské čtení dalo šanci upravit si pohled 
na město.

„Svinenské čtení bylo svinensky dobré. Omlouvám se, že jsem exis-
tovala až do včerejška v představě, že Trhové Sviny jsou nějaká zapo-
menutá vesnice kousek u Budějc. Máte to tam krásné, jak městečko, 
tak i všechny ty nadšence, co mu pomáhají vzkvétat. Publikum bylo 
moc fajn, probrali jsme nejen knížky, ale i  rumunské těsto na  piz-
zu, švédské autory a můj boj s mafií italského turistického průmyslu. 
Pobavili jste mě, doufám, že i já vás. Snad zase někdy příště,“ napsala 
na svém instagramovém účtu.

Díky literatuře jsou Trhové Sviny místem setkávání, bodem, kam lidé 
přijíždějí z  Čech i  Moravy za  kulturou, a  přitom objevují nepoznané 
krásy Novohradska - Doudlebska. Svinenské čtení přiváží do nejjižněj-
ších Čech autory, kteří stojí za pozornost, jeden týden jsou tak Sviny 
centrem literatury. A  dva úspěšné ročníky jsou příslibem rodící se 
tradice.

Jan Štifter
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Program KIC na září
6. 9. úterý Festival Jeden svět- Díky výhře v soutěži Obec přátelská 
rodině se městu ve spolupráci s MěKS podařilo zakoupit malé letní 
kino. Nečekejte žádné obrovské plátno, ale komorní letní kino v areá-
lu staré fary s příjemným posezením a občerstvením.Letní kino v are-
álu staré fary od cca 21 hodin, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek 
KIC Trhové Sviny, MěKS Trhové Sviny a on-line

7. 9. středa Cestovatelské promítání - Díky výhře v soutěži Obec 
přátelská rodině se městu ve  spolupráci s  MěKS podařilo zakoupit 
malé letní kino. Nečekejte žádné obrovské plátno, ale komorní letní 
kino v areálu staré fary s příjemným posezením a občerstvením. 

Letní kino v areálu staré fary od cca 21 hodin, vstupné 50 Kč, před-
prodej vstupenek KIC Trhové Sviny, MěKS Trhové Sviny a on-line

10.9. sobota výlet Za přírodou, historií a energií Šumavy s prů-
vodkyní Jitkou Bartyzalovou.

Cena výletu 450,- senioři a studenti 390,-. Přihlášky v KIC T. Sviny, 
tel. 380 120 515 

22. 9. čtvrtek od 17 hodin Kompostuje celá rodina - výchovně 
vzdělávací program pro velké i  malé podporující udržitelný rozvoj 
a  smysluplné využití bioodpadu. Zamezíme plýtvání v  domácnos-
tech a umožníme kompostování i těm, co nevlastní zahradu. Likvidací 
části odpadu z domácnosti získáte finální produkt - žížalí čaj, který 
lze využít na přihnojování pokojových i balkonových rostlin. Materiál 
na výrobu a žížaly budete mít připraveny. V případě příznivého po-
časí se sejdeme na staré faře. V případě nepříznivého počasí se se-
jdeme v Centru komunitních aktivit. Počet míst je omezen počtem 
materiálu, proto je nutné se hlásit předem. Vstupné zdarma Projekt 
podpořen MPSV z programu Obec přátelská rodině.

18. 9. neděle Dětské odpoledne na Buškově hamru od 15 ho-
din společná akce KIC a CKA

Středa 28. září Svátek svatého Václava na Buškově hamru od 
10 do 16 hodin každou celou hodinu sváteční kostýmovaná prohlíd-
ka hamru, od 13:30 Svatováclavský vědomostní kvíz pro týmy i jed-
notlivce, od 14 hodin posezeni u pečeného prasete a piva, od 15 ho-
din vyhodnocení kvízu a předání cen 

1. 10. sobota Podzimní Svinenské výšlapy 
KIC T. Sviny
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ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:

http://
knihovna.tsviny.cz

 PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2022 
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

10. 9. sobota v 19:30 
ŘEKA

Austrálie | 2021 | 75min. | Dokumentární
Jsou s námi odjakživa a jejich majestátní nádheru i význam 
pro naši existenci mnohdy už ani nevnímáme. Jennifer Pe-
edomová se svým štábem se rozhodla obojí připomenout 
divákům formou esejistického dokumentu, který před nauč-
ným a aktivistickým komentářem dává přednost úchvatným 
a unikátním obrazům.
Režie: Jennifer Peedom, Joseph Nizeti

Mládeži přístupné
Vstupné: 110 Kč

11. 9. neděle v 19:30 
STŘÍDAVKA

Česko | 2022 | 100min. | komedie
Komedii plnou rodinných a partnerských zmatků natočil 
režisér Petr Nikolaev
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Jitka Čvančarová, Martin Hofmann, Anna Polívko-
vá, Eva Holubová, Kristína Svarinská, Jiří Vyorálek, Halka 
Třešňáková

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

12. 9. pondělí v 19:30 
JÁ JSEM ZLATAN

Švédsko, Dánsko, Nizozemsko | 2022 | 100min.
Sportovní, Životopisný, Drama

Zlatan Ibrahimović se narodil ve Švédsku a pochází z rodiny 
balkánských přistěhovalců. Přestože jeho dětství bylo velmi 
těžké, stal se jedním z nejúspěšnějších švédských fotbalistů. 
Aby dosáhl vysněných úspěchů, musel ale Zlatan čelit mno-
hým výzvám jak na fotbalovém hřišti, tak v osobním životě.
Režie: Jens Sjögren
Hrají: Granit Rushiti, Dominic Andersson Bajraktati, Ce-
domir Glisović, Merima Dizdarević, Selma Mešanović, Linda 
Haziri, Emmanuele Aita, David S. Lindgren, Håkan Bengtsson, 
Gijs Naber, Duccio Camerini, Arend Brandligt, Helena Ellison, 
Matilda Limås, Per Larsson, Marco Cenaki, Dino Cosović, 
Sami Rabie, Vanja Kwiek, Adel Džafić, Mak Kovačević, Philip 
Skogberg, Jacob Bergman, Ann Engqvist, Irma Cupina Avsar, 
Emma Hansson Löfgren, Ola Selmén, Marcus Sahlén, Kristian 
Ärvström, Robert Bolmqvist Krstić, Miodrag Stojanovic, 
Björn Friberg

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

15. 9. čtvrtek v 19:30 
16. 9. pátek v 19:30 
VSTUPENKA DO RÁJE

USA | 2022 | 104min. | Komedie, Romantický
Když vám dcera, která tráví prázdniny na Bali, oznámí, že se 
tam zamilovala a bude se vdávat, pravděpodobně skočíte 
na první letadlo a poletíte jí to rozmluvit.
Režie: Ol Parker
Hrají: Julia Roberts, George Clooney, Billie Lourd, Kaitlyn 
Dever, Lucas Bravo, Maxime Bouttier

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 140 Kč

17. 9. sobota v 18:00 
SVATEBNÍ NOC

ČR | 2022 | 25min. | Tragikomedie
Krátkometrážní film Silvie Gregorová
Režie: Silvie Gregorová
Hrají: Ctirad Götz, Tereza Marečková, Petra Hobzová, Jaro-
slava Červenková, Pavel Jurečka, Oldřich Navrátil

Mládeži přístupné
Vstupné: 0 Kč

18. 9. neděle v 19:30 
19. 9. pondělí v 19:30 
SLOVO

ČR | 2022 | 104min. | Drama
Film sleduje příběh manželů Václava a Věry, kteří si dali slovo, 
že budou stát vždy při sobě a nepřekročí své morální hrani-
ce. Doba kolem roku 1968 ale vystavuje jejich vzájemný slib 
těžkým zkouškám.
Režie: Beata Parkanová
Hrají: Martin Finger, Gabriela Mikulková, Jenovéfa Boková, 
Boleslav Polívka, Vladimír Polívka, Ondřej Sokol, Petra Hře-
bíčková, Taťjana Medvecká, Ján Jackuliak, Marek Geišberg, 
Antonie Formanová, Markéta Hrubešová, Gabriela Míčová, 
Martin Pechlát, Jaroslava Pokorná, Juraj Nvota, Berenika 
Panešová

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

22. 9. čtvrtek v 19:30 
23. 9. pátek v 19:30 
INDIÁN

Česko, Slovensko, Polsko | 2022 | 94min. | Komedie

Ondřej je tvrdý obchodník a arogantní workoholik. V Praze 
vede velkou, úspěšnou firmu. Smyslem jeho života jsou 
peníze
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Karel Roden, Vica Kerekes, Martin Myšička, Lukáš La-
tinák, Juraj Kemka, Štepánka Fingerhutová, Jaroslav Dušek, 
Ester Geislerová, Vlado Černý, Anna Šišková, Jiří Dvořák, To-
máš Měcháček, Martin Pechlát, Eva Leimbergerová, Zdeněk 
Maryška, Tomáš Matonoha, Eva Landlová, Zuzana Kraváriko-
vá, Oliver Oswald, Daniel Olbrychski, Marta Żmuda-Trzebia-
towska, Magdalena Nieć, Przemysław Kapsa

Mládeži přístupné
Vstupné: 140 Kč

24. 9. sobota v 19:30 
MOONAGE DAYDREAM

USA | 2022 | 140min. | Hudební, Dokumentární
Během několika desítek let nashromáždil David Bowie na pět 
milionů nejrůznějších audiovizuálních elementů, které se 
vážou na jeho uměleckou kariéru.
Režie: Brett Morgen
Hrají: David Bowie (a.z.)

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

25. 9. neděle v 19:30 
26. 9. pondělí v 19:30 
TO NIC, DRAHÁ

USA | 2022 | 123min. | Thriller
Americký psychologický thriller režisérky Olivie Wilde po-
jednává o Alici, ženě v domácnosti z 50. let (Florence Pugh), 
žijící se svým manželem (Harry Styles) v naoko dokonalém 
vztahu.
Režie: Olivia Wilde
Hrají: Florence Pugh, Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles, 
Gemma Chan, Nick Kroll, Douglas Smith, KiKi Layne, Timothy 
Simons, Kate Berlant, Dita Von Teese, Asif Ali, Marcello Julian 
Reyes, Wylie Quinn Anderson, Monroe Cline, Lexy Hulme, 
Brooke deRosa, Ali Starr Goebel, Ari'el Stachel

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 130 Kč

29. 9. čtvrtek v 19:30 
30. 9. pátek v 19:30 
KDE ZPÍVAJÍ RACI

USA | 2022 | 125min. | Drama, Mysteriózní
Úchvatný, tajemný příběh podle úspěšného knižního romá-
nu „Kde zpívají raci“ vypráví o Kye, opuštěné dívce, která až 
do dospělosti vyrůstala sama v nebezpečných mokřinách 
Severní Karoliny.
Režie: Olivia Newman
Hrají: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dic-
kinson, David Strathairn, Michael Hyatt, Sterling Macer Jr., 
Logan Macrae, Bill Kelly, Ahna O'Reilly, Garret Dillahunt, Jojo 
Regina, Luke David Blumm, Blue Clarke, Will Bundon, Jayson 
Warner Smith, Dane Rhodes, Eric Ladin, Charlie Talbert, Billy 
Slaughter, Caroline Cole, Jerri Tubbs, Sarah Durn, Joe Chrest, 
Sharon Landry, Don Stallings

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

DIVADLA
Divadelní sál KD T. Sviny

12. 9. pondělí v 17:00 Repríza
Divadlo Malé(h)ry
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

pohádka | ČR | 2007 | 60min.
Na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena
Režie: MALÉhRY
Hrají: Nikola Zbytovská, Barbora Seidlová, Daniela 
Zbytovská

Mládeži přístupné
 V předprodeji: 80 Kč

KONCERT
14. 9. středa 19:00 - 20:30
MELODIE HUDEBNÍHO
DIVADLA 
PRO PODZIMNÍ POHODU

https://knihovna.tsviny.cz/
Písně, arie a dueta z operet, muzikálů a serenád zpívá brněn-
ské pěvecké duo „L + L“

 V předprodeji: 80 Kč
27. 9. úterý 19:00 - 21:00
ONDŘEJ HAVELKA
& JEHO MELODY MAKERS

http://knihovna.tsviny.cz
„Nejkrasší kusy saisóny“

Vstupné: 450 / 430 / 400 Kč

KINA
Kino T. Sviny

1. 9. čtvrtek v 19:30 
2. 9. pátek v 19:30 
MINAMATA

USA | 2020 | 115min. | Drama
Žurnalista William Eugene Smith (Johnny Depp) žil mezi lety 
1971-73 v japonském rybářském městě Minamata, kde míst-
ní obyvatelé trpěli otravou rtutí, kterou do oblasti vypouštěla 
chemická továrna.
Režie: Andrew Levitas
Hrají: Johnny Depp, Bill Nighy, Hirojuki Sanada, Tadanobu 
Asano, Džun Kunimura, Rjó Kase, Masayoshi Haneda, Lily 
Robinson, Katherine Jenkins, Minami

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

3. 9. sobota v 19:30 
PLANETA PRAHA

ČR | 2022 | 85min. | Dokumentární
Kolik „obyvatel" má Praha? Tvůrci oceňovaného filmu Plane-
ta Česko se tentokrát vydali na výpravu do betonové džungle 
hlavního města.
Režie: Jan Hošek
Hrají: Jiří Macháček

Mládeži přístupné
Vstupné: 100 Kč

4. 9. neděle v 19:30 
5. 9. pondělí v 19:30 
POZVÁNKA DO PEKLA

USA | 2022 | 105min. | Horor, Thriller
Po smrti své matky a bez příbuzných podstoupí Evie (Natha-
lie Emmanuel) test DNA… a objeví dlouho ztraceného brat-
rance, o jehož existenci neměla tušení.
Režie: Jessica M. Thompson
Hrají: Nathalie Emmanuel, Alana Boden, Thomas Doherty, 
Hugh Skinner, Sean Pertwee, Stephanie Corneliussen, Jeremy 
Wheeler

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

8. 9. čtvrtek v 19:30 
9. 9. pátek v 19:30 
JAN ŽIŽKA

ČR | 2022 | 125min. | Životopisný, Historický, Drama, Akční

Film inspirovaný skutečným příběhem jednoho z největších 
vojevůdců své doby, nikdy neporaženým Janem Žižkou 
z Trocnova, který se stal díky svým činům legendou.
Režie: Petr Jákl
Hrají: Ben Foster, Michael Caine, Til Schweiger, Sophie 
Lowe, Matthew Goode, Roland Møller, William Moseley, 
Karel Roden, Jan Budař, Ondřej Vetchý, Marek Vašut, Werner 
Dähn, Vinzenz Kiefer, Magnus Samuelsson, Jennifer Armour, 
Sean Connor Renwick, Roman Šebrle, Martin Kavan, Zdeněk 
Gloser, Petr Vágner, Laura Károlyi, Filip Antonio, David Svo-
boda, Ben Cristovao, Aneta Kernová, Romana Jákl Vítová, 
Christopher Rygh, Denisa Pfauserová, Bohuslav Hrdlička, 
Daniel Vávra, Alistair Brammer

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 140 Kč
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Ani v srpnu jsme nezaháleli...
Díky dotaci MPSV „Obec přátelská rodině“ se malé a  velké kreativní 
duše i tento měsíc mohly scházet v prostorách staré fary na pravidel-
ném středečním tvoření. Těší nás velký zájem o tyto aktivity.

Šikovné ruce a tvůrčí um prokázali účastníci na kurzu šití. Tentokrát 

jsme šili kabelky a vznikly opravdu originální skvosty.
Učili jsme se také míchat nápoje a nahlédli jsme pod ruce barman-

ským mistrům.

Naši mládežníci se v CKA potkávali na příměstských táborech. Jedna 
parta hledala poklad černého delfína a druhá se věnovala multimedi-
álním aktivitám.

Senioři navštívili skvost středověkého umění - klášter ve Zlaté Koruně 
a také jihočeské Holašovice. Všichni si akci pochvalovali.

Z dotační podpory MPSV - Obec přátelská rodině jsme mohli usku-
tečnit vernisáž fotografií s  názvem  Mladí fotografují památky 2022. 
Účastníci multimediálního kurzu se zapojili do celostátní fotografické 
soutěže a patří jim za jejich pracovní nasazení a trpělivost velký obdiv. 
Fotografie jsou stále k vidění v areálu staré fary až do konce října.

pm
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Virtuální Univerzita třetího věku  - vzdělávání seniorů v regionech
Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici 
a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení 
kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze 
způsobů je i vzdělávání, které pro seniory v CKA nabízíme.

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z  forem 
Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakul-
tou České zemědělské univerzity v Praze. Vzdělávací aktivity pro seni-
ory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují 
sociální rozvoj osobnosti, reagují na  měnící se životní a  společenské 
podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České re-
publiky zájmové vysokoškolské studium U3V, které probíhá v konzul-
tačních centrech. Jedním konzultačním centrem je i  Centrum komu-
nitních aktivit Trhové Sviny, kde se už třetím rokem scházejí účastníci 
VU3V k prezenční výuce.

V září i u nás v Trhových Svinech začíná zimní semestr Univerzity 
třetího věku. Tentokrát si účastníci vybrali téma „Cestování - co jste 
možná nevěděli“. Úvodní setkání se koná 27. 9. 2022 od 9:00.

Na první přednášku jsou zváni všichni zájemci. Po jejím zhlédnutí se 
mohou sami rozhodnout, zda jim tato forma studia vyhovuje či nikoliv.

Mezi pravidelné aktivity, které v rámci CKA probíhají, patří i do-
učování žáků studenty z  gymnázia. Další aktivitou, kterou můžeme 
lidem nabídnout je bezplatné sociální poradenství pro seniory, lidi 
s hendikepem a pro lidi, kteří pečují o někoho v domácnosti. Toto pora-
denství zajišťuje sociální služba ARCHA Borovany.

Za podpory města Trhové Sviny neustále probíhají pravidelné lek-
ce českého jazyka pro Ukrajince. Výuka probíhá každé úterý a pátek 
od 18:00 pod vedením paní lektorky Dagmar Cepkové.

V CKA nás toho čeká opravdu hodně. Budeme rádi, když se s vámi 
na nějaké akci uvidíme.

Za CKA Petra Malíková a Veronika Fráňová.
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Program CKA na září
4. září ve 14:00 nás čeká Výlet pro rodiny s dětmi do Terčina údo-
lí se zábavně vzdělávacím programem. Budeme odjíždět autobusem 
z autobusového nádraží v TS ve 14:00. Akce se mohou zúčastnit nejen 
rodiny s dětmi. Těšíme se na všechny.

Od 5. září bude v CKA probíhat pravidelná akce - Trénování pa-
měti pro seniory. Začíná v 9:00. V plánu jsou také výlety do blízkého 
i dalekého okolí, návštěvy galerií, planetária a muzeí. Tento kurz vede 
zkušená lektorka z pečovatelské služby Archa Borovany.

5. září vás zveme na procházku s lektorkou Lenkou Brychtovou 
s holemi nordic walking za řezbářským uměním do okolí Nových 
Hradů. Je nutné se přihlásit. Hole je možné zdarma zapůjčit buď v CKA, 
nebo na Nových Hradech u paní Lenky Brychtové.

Od 10. září mohou naši mladí navštěvovat multimediální kurz. 
Koná se každou sobotu až do 8. 10. 2022 od 15:30 do 18:30. Tentokrát se 
v rámci kurzu zapojíme do fotografické soutěže Czech Photo Junior, 
která probíhá paralelně s prestižní soutěží Czech Press Photo. Více se 
tak zaměříme na reportážní a užitou fotografii a pokusíme se vytvořit 
fotografie na zadaná soutěžní témata. Budete mít možnost vytvořit je-
dinečné reportážní fotosérie, ze kterých si následně společně připraví-
me originální plakáty s poutavým reklamním textem. 

Od 13. září se mohou senioři pravidelně setkávat v CKA při kreativ-
ním tvoření. Kurz se koná každé úterý od 9:00 do 11:00.

Od 15. září v  8:30 - 12:00 se budeme těšit tentokrát na  maminky 
nebo babičky. Společně s  RC Trhováček pořádáme pravidelná se-
tkávání u  šicího stroje s  možností hlídání dětí v  Rodinném centru 
Trhováček. Na tuto akci je nutné se přihlásit do 9. 9. 2022.

15. září v 17:00 zveme všechny milovníky Itálie do CKA na kurz va-
ření. Připravíme si domácí pizzu, pesto a možná i těstoviny. Kapacita je 
15 míst. Prosíme vás o přihlášení, abychom celou akci zvládli ke spoko-
jenosti všech.

17. září od  9:00 zveme nejenom děti na  tradiční deskohrátky. 
Můžeme nabídnout spoustu společenských her, které rozvíjí taktiku, 
spolupráci, postřeh a mnoho jiného. Přijďte si zahrát.

17. září pořádáme spolu s  Římskokatolickou farností Trhové 
Sviny pěší pouť na  Dobrou Vodu. Vychází se v  10:00 od  kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Trhových Svinech. Pokud byste chtěli vyu-
žít raději autobusu, odjíždí z autobusového nádraží TS ve 14:30. V 15:30 
bude sloužena mše svatá za naši farnost a poté bude možnost prohlíd-
ky kostela. Pro všechny je zajištěn autobus zpět.

18. září zveme všechny rodiny s  dětmi na  dětské odpoledne 
na Buškově hamru. Začínáme v 15:00. Děti se mohou těšit na skákací 
hrad, malování na obličej, hry a soutěže. O hudební doprovod se po-
stará skupina Rybníkáři.

19. září v 17:00 pozveme odborníky na virtuální svět, kteří nám 
přiblíží problematiku závislosti na počítačových hrách, sociálních sítích 
a naučí nás, jak se na internetu chránit. Pokusí se propojit naši generaci 
s mladou internetovou. Přijďte si poslechnout, před čím je dobré naše 
děti chránit, jaké sociální sítě jsou pro ně nebezpečné a jak předcházet 
závislostem na virtuálním světě.

21. září od  16:30 nás čeká výroba přírodní domácí kosmetiky. 
Tentokrát budeme vyrábět přípravky na vlasy. Prosíme o přihlášení.

V pátek 23. září v  9:00 začínáme s  pravidelným ergoterapeu-
tickým cvičením s  Ivou Blížencovou v  Kulturním domě v  Trhových 
Svinech, v klubovně vedle knihovny.

24. září od 9:00 proběhne celodenní kurz šití. Tentokrát se nau-
číme šít softshellové kalhoty. Pokud někdo nebude chtít šít kalhoty, 
může si vybrat z nabídky střihů, které máme k dispozici a pod vedením 
lektorky si ušít něco jiného. Pokud budete mít zájem o společné objed-
nání materiálu, nahlaste se do 15. 9.

Od 25. září se budeme těšit na manželské páry v tanečním sále KD 
Trhové Sviny. V 17:00 čeká každou dvojici večeře při svíčkách u sa-
mostatného stolu, příjemná atmosféra jako na rande, dezert a dobrá 
káva. Každý pár bude mít příležitost zapracovat na svém vztahu a pro-
hloubit ho pomocí 8 prezentací na  určité téma s  velmi citlivým lek-
torským vedením manželů Pražákových. Darujte si svůj čas a najděte 
společný klíč ke komunikaci a řešení všedních problémů.

pm
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S novým školním rokem opět pestrá nabídka akcí
Rodinné centrum Trhováček, z. s., je nezisková organizace zacílená 
na  rodiny s  dětmi, pro které připravuje během roku různé typy pro-
gramů. Našim cílem je, aby rodiny díky našim aktivitám mohly společ-
ně trávit čas a aby volný čas jednotlivých členů rodiny byl obohacující 
a  trávený smysluplně. Chceme ale nejen bavit, také vzdělávat a  vše-
stranně rozvíjet. Už od roku 2016 přichází Trhováček každé září s nabíd-
kou kurzů, kroužků a dalších aktivit pro děti nejrůznějšího věku i pro 
dospělé. Nejinak je tomu i letos:

Každou středu od 9 hodin zveme do našeho centra maminky s nej-
menšími nechodícími dětmi na aktivitu nazvanou Setkávání s mimin-
ky, na které se scházíme a probíráme různá témata týkající se nejen 
rodičovství s malými dětmi. Děti, které již chodí, zveme i s maminkami, 
tatínky či prarodiči na programy konající se v úterý a pátek od 9 hodin. 
Jedná se o Cvičení s dětmi a aktivitu Těšíme se do školky, kdy cvičí-
me, zpíváme i drobně tvoříme tak, aby děti rozvíjely motoriku, sezná-
mily se s výtvarnými potřebami, ale i aby si osvojovaly sociální interakci 
a vazby. Po obou těchto aktivitách je vždy otevřena volná herna, děti 
mohou s rodiči zůstat v herničce a ochutnávat nové hračky či se projet 
na naší parádní skluzavce do míčků.

Pro nejmenší děti nabízíme letos nově také program Helen Doron 
English: V loňském roce jsme navázali spolupráci s touto společností 
vyučující jazyk velmi efektivní metodou, která děti nepřestává bavit. 
Kurz pro děti ve věku 4-5 let pokračuje letos dál a nově nabízíme i kurz 
pro děti mladší - děti jsou schopni vstřebávat touto metodou jazyk už 
od  chvil, kdy se učí mluvit svou mateřštinou. Pokud byste tedy měli 
zájem, aby i Vaše dítě mladší 4 let nasávalo angličtinu už takto brzo, 
ozvěte se nám prosím na  náš telefon či mail, abychom se domluvili. 
Kurz bude otevřen při zájmu rodičů každé pondělí od 9 hodin.

Pro děti školkového a  mladšího školního roku opět připravujeme 
zájmové kroužky. Děti vedeme k  pohybu při pondělním Tancování 
s Anežkou či čtvrtečním Veselém cvičení s Erikou. V úterý nabízíme 
kurzy Angličtiny pro děti předškolního i  školního věku. Chystáme 
také kurz logopedických hrátek, který je už v  našem centru tradicí 
a pomocníkem pro rodiče, kteří vítají logopedickou prevenci či chtějí 
pomoci svým dětem s logopedickými problémy.

Každé úterý v  podvečer zveme do  Trhováčku všechny ženy 
na Posilovací cvičení pro ženy, při kterém posilujeme střed těla a tolik 
důležité pánevní dno, posilujeme s váhou vlastního těla a používáme 
i zajímavé pomůcky, jako jsou overbally, velké míče, bosu, gumy, válce 
a jiné. Pokud Vám tedy vyhovuje cvičení v malé skupince, kde se Vám 
lektorka může věnovat a  přizpůsobovat cvičení právě Vám, určitě se 
neváhejte přihlásit. Od 18 hodin pak zveme mezi nás ženy na Cvičení 
pro seniorky.

Cvičení budeme letos nabízet také pro maminky s dětmi - navazuje-
me na letní cvičení s dětmi na Komunitní zahradě a na podzim se pře-
souváme do vnitřních prostor. Maminky s dětmi se tedy mohou hlásit 
na Jógové cvičení maminek za přítomnosti dětí, které se bude ko-
nat každé pondělí od 10 hodin v RC Trhováček. Čeká vás cvičení na po-
sílení, zpevnění a  protažení s  prvky jógy, zdravotního a  kondičního 
cvičení shrnuté do komplexu. Cvičení je zaměřené na správné držení 
těla, zapracuje se na zpevnění středu, posílení pánevního dna a nácvi-
ku správného dýchání.

Zájemce z  řad dospělých zveme na  jazykové kurzy pro dospě-
lé - pod vedením lektorky Mgr. Sabiny Greschové organizujeme kurz 
angličtiny a němčiny pro mírně pokročilé, úroveň A2 - B1. Zájemcům 
pošleme na email ukázku vyučované úrovně. Němčina se koná každý 
čtvrtek od 17 hodin, angličtina od 18.30.

Jako jediná organizace v  našem regionu organizujeme také kurzy 
předporodní přípravy pro nastávající rodiče. Nastávající maminky 
v několika lekcích sdílejí své budoucí rodičovství a mateřství a v závěru 
mezi sebe pozvou i své partnery. Nový kurz pod vedením PhDr. Jany 
Markové chystáme opět od října a všechny zájemkyně prosíme o vyjá-
dření zájmu do našeho emailu.

Ve spolupráci s CKA organizujeme pro maminky s dětmi kurz šití pod 
názvem Pravidelná setkávání u  šicího stroje. Kurz se bude konat 

každý čtvrtek dopoledne od 8:30 v CKA, v Trhováčku dle zájmu zajistí-
me hlídání dětí.

Kromě pravidelných kurzů zveme v září také na dvě jednorázové akti-
vity: První je tradiční Bazárek, který se bude konat ve dnech 19. a 20. 9. 
v obvyklých časech. Bude možnost nakoupit podzimní i zimní obleče-
ní, hračky, boty a další potřeby nejen pro dítě. Veškerý sortiment bývá 
v perfektním stavu a za opravdu bezkonkurenční ceny. Srdečně zveme 
též všechny prodávající, Bazárek je skvělá příležitost k tomu, aby věci 
mohly dál sloužit těm, kdo potřebují. Druhou aktivitou je Kreativní 
dílna, která se bude konat v pátek 23. 9. od 15:30 v Trhováčku. Přijďte 
si s námi odpočinout po pracovním týdnu a pojďte strávit hezké od-
poledne se svým dítětem či vnoučetem při kreativní činnosti. Budeme 
malovat na textil a domů si odneseme originální a praktické plátěné 
nákupní tašky.

Veškeré aktuální informace pravidelně zveřejňujeme na našich face-
bookových stránkách Rodinné centrum Trhováček, na  webu www.
trhovacek.cz. Dostupní jsme též na  telefonu 723 788 466. Přihlašovat 
na naše aktivity se můžete na emailu trhovacek@seznam.cz.

Za tým RC Trhováček 
      Mgr. Eva Farková

	 TRHOVÁČEK
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Nazaret - středisko Husitské diakonie Borovany
Prázdniny skončily, doba letních 
dovolených také, ale vzpomínky 
má většina z  nás ve  formě foto-
grafií uchované.

Je pak krásné, když si díky 
fotkám můžeme připomenout, 
kde všude jsme byli, co a  s  kým 
jsme zažili a  alespoň v  myšlen-
kách se tak na  chvíli vrátit a  cítit 
to kouzlo letních dní. V Nazaretu 
jsme si užili každoroční Letní tá-
bor pro hendikepované - letos 
v Chlumu u Třeboně. Skvělé uby-
tování přímo u rybníka Hejtman, 
takže koupání do sytosti si mohli 
užívat i  lidé na  vozíčku, či jinak 
hendikepovaní. O  výlety do  blíz-
kého i  vzdálenějšího okolí také 
nebyla nouze - Zoo Na Hrádečku 
nedaleko od  J. Hradce nás na-
dchla svojí atmosférou, v třeboň-
ském zámku jsme se dozvěděli 
plno informací o  rozvoji alchy-
mie za  dob Viléma z  Rožmberka 
a císaře Rudolfa II., prošli jsme se 
po  zámeckém parku i  v  centru 
Třeboně,  prostě jsme si čas užili 
na maximum.

Zuzana Dvořáková

	 SOCIÁLNÍ	SLUŽBY

Terénní pečovatelská služba – Borůvka, Borovany spolek
V Borůvce poskytujeme a  zajišťujeme služby Terénní pečovatelské 
služby, která pomáhá klientům přímo v  jejich domácnosti s  činnost-
mi, které by vzhledem ke  svému postižení či věku sami bez pomoci 
nezvládli, a umožňuje jim tak dál zůstat ve svém domácím prostředí, 
na  které jsou zvyklí, aby nemuseli opustit svůj domov, a  odejít tak 
do některého z pobytových zařízení.

Naše poslání je podávat pomocnou ruku lidem s  postižením 
a seniorům.

Služby klientům přizpůsobujeme na  základě individuální domluvy 
a konkrétním potřebám. Ve spolupráci s klientem či s rodinou klienta 
hledáme nejlepší způsob jak pomoci a ulehčit při péči, aby klient ne-
musel opustit svůj domov.

Jedná se především o péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygi-
eně, při stravování - podání jídla i  dovoz stravy, dovozy k  lékařům či 
na pravidelné rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, nákupy, úklidy, pomoc s pracemi kolem domu apod.

Služby poskytujeme v  Borovanech, 
v  Trhových Svinech, v  Ledeniccích 
a v přilehlých obcích.

V případě potřeby a zájmu o tuto služ-
bu se neváhejte na nás obrátit na tel. č.: 
732 691 051 nebo e-mail: info@boruv-
ka-borovany.cz. Bližší informace o  na-
šich službách najdete také na  www.bo-
ruvka-borovany.cz.

Samozřejmostí je i bezplatné základní 
sociální poradenství - informace o sociál-
ních službách a pomoc s vyřízením následujících příspěvků a žádostí.

http://www.boruvka-borovany.cz
Borůvka 

Borovany spolek
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pořádá
Himalájská Koruna

Výzva everesting na hoře Kleť,
chodíme pro ty, co chodit nemohou.

darujme.cz/himalajskakoruna

9.9. - 11.9.2022

8848m

Registrace a více informací na:

Partneři akce:

HK
Hora Klet´

p e č o v a t e l s k á  s l u ž b a
POMÁHÁME SENIORŮM A LIDEM S HENDIKEPEM ZŮSTAT DOMA. 

CENA JEDNÉ HODINY PÉČE JE 135 KORUN.

STRÁVÍME S VÁMI PŘÍJEMNÝ ČAS, 
DOPROVODÍME VÁS NA PROCHÁZKU, 
PODPOŘÍME V POHYBU DOMA I NA LŮŽKU.
TRÉNUJEME PAMĚŤ. 

ASISTUJEME PŘI KOUPÁNÍ, POMŮŽEME 
S OSOBNÍ HYGIENOU NA LŮŽKU NEBO 
VE SPRŠE. DĚLÁME PEDIKÚRU. 

B L I Ž Š Í  I N F O R M A C E  N A  T E L .  3 9 9  4 9 9  9 3 6  
N E B O  E - M A I L :  I N F O @ A R C H A B O R O V A N Y . C Z

PŘIPRAVÍME I PODÁME SNÍDANI, 
OBĚD NEBO VEČEŘI. NAKOUPÍME VÁM.

POMŮŽEME VÁM  S OBLÉKÁNÍM, 
PŘEVLEČEME LŮŽKOVINY, POSTARÁME SE    
O PRÁDLO, POVĚSÍME ZÁCLONY. 

„Tužme se!“
„Bratři, sestry“, začínám tímto netradičním sokolským oslovením, ne-
boť celý tento článek se bude linout právě v duchu Sokola a jeho hesla 
„ve  zdravém těle zdravý duch“. V  rámci aktivizačního programu pro 
seniory jsme totiž s našimi babičkami a dědečky u nás v Domě s pečo-
vatelskou službou v Borovanech začali cvičit a ladit tělo na letní sezónu 
:-). Cvičení probíhá na židlích, za doprovodu hudby a vede ho Danča, 
cvičitelka i pečovatelka v jedné osobě.

Ze začátku byli naši budoucí cvičenci trochu skeptičtí, každá změna 
je pro ně sice lákavým zpestřením, ale zároveň trochu i stresem z ne-
známa. Paní Š. prohlásila, že se půjde sice ze zvědavosti podívat (jen 
za dveře!), ale rozhodně nebude cvičit. Na chodbě této svérázné paní 
zdatně přikyvovaly další naše klientky, zvědavé, co nového se bude dít, 
ale bojácné, co se od nich bude očekávat. Jedině pan B. účast nadšeně 
přislíbil a v rámci tréninku a procvičení ztuhlých svalů začal s chodít-
kem rázně štrádovat po  chodbě. Právem jsme se tedy obávaly, aby-
chom nepřecvičovaly jen pro Sokola pana B. a  dalších 10 prázdných 
židlí. Naštěstí se naše obavy hned po  první minutě začátku cvičení 
rozplynuly, tance na židlích se aktivně zúčastnilo 12 seniorů. A paní Š? 
Ta ve svých 92 letech cvičila tak pilně a poctivě, že poté spala prý až 
do  rána, nicméně druhý den se hned dychtivě ptala, kdy bude další 
„sokolský slet“.

Minulý týden proběhlo další cvičení, toho se účastnilo 13 seniorů 
a ještě teď, při psaní tohoto článku, my v uších zní song Karla Hály „Ona 
je krásná jak štěstí a štíhlá jak laň...“, na kterou cvičitelka Danča vymyslela 
krásnou choreografii. Díky zapůjčení různých Orfových nástrojů od jílo-
vické školy (které tímto patří velký dík) se mohli účastníci i aktivně zapo-
jit, rozvinout smysl pro rytmus a hudební cítění jako takové. Při poma-
lém songu jsme si i párově zatancovali. Při závěrečné písni Karla Gotta 
„Být stále mlád“ se téměř všichni (uvažte!) zvedli ze židlí a v kruhu jsme 

si ruku v  ruce 
z a t a n c o v a l i . 
Věřím, že ne je-
nom nám, pe-
čovatelkám, to 
přineslo velice 
pozitivní záži-
tek plný doje-
tí a  kladných 
emocí, ale že 
hlavně ti, pro které to bylo určeno, odešli nabytí týmovým duchem 
sportu a hudby. Odcházeli možná znavení fyzicky, ale díky zpětné vaz-
bě víme, že to pro ně byl příjemný relax a zpestření, a již se těší na další 
společně strávené hodiny.

Cvičení se tedy ujalo a bude nadále probíhat pravidelně každou li-
chou středu. Občas naše taneční kreace obměníme o trénink paměti 
v  podobě různých kvízů, přesmyček, hádanek, slovních hříček či zá-
kladních informací ze světa i naší rodné hroudy. Posilovat se bude tedy 
nadále, jen svaly obmění mozek.

Tak se společně přes léto tužme, trénujme svá těla, protože nikdy 
není pozdě začít a mějme na paměti, že „mens sana in corpore sano“ ne-
boli „ve zdravém těle zdravý duch“. Tak tedy „lví silou, vzletem sokolím 
kupředu kráčejme,...:-)“

NAZDAR!
Ing. Lenka Rodějová

koordinátorka pečovatelské služby

Telefon: 725 342 656
E-mail: lenka.rodejova@ledax.cz

	 SOCIÁLNÍ	SLUŽBY
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OSTATNÍ
27. zájezd svinenských občanů k moři

Rok se s  rokem sešel a  3. 6. 2022 jsme se vydali po  dvacáté sedmé 
na cestu dlouhou 950 km za sluncem. Po loňské zkušenosti jsme zno-
vu zavítali do chorvatských Tučep, abychom si užili týdenní dovolenou 
v hotelu Neptun, který již všichni dobře známe. 

Zájezdu se tentokrát zúčastnilo 54 občanů. Moře mělo krásných 26 
stupňů a i slunce nám do středy přálo. Ve čtvrtek jsme poznali, co je to 
vlastně chorvatská bóra. Bóra vane od pobřeží a projevuje se nestabil-
ními a extrémně silnými poryvy větru, který padá na hladinu a zvedá 
vodní pěny přes moře a ostrovy. Pohled to byl hezký, ale byli jsme moc 
rádi, že se nám vrátilo slunečné počasí.

S krásným počasím spoustu z nás lákalo podívat se někam na výlet, 
někteří jeli do z loňského roku již známého národního parku Biokovo, 

který leží  ve  výšce 1460 m nad mořem a  je zde otevřená jedinečná 
turistická atrakce - Skywalk (Nebeský chodník). S nezapomenutelnou 
vyhlídkou na letoviska Tučepi, Podgora a Makarská, dalmatské ostro-
vy Hvar, Brač, Korčula, Vis a na poloostrov Pelješac. Jiní to vzali stylem 
„sportem ku zdraví“ a vyjeli na kole či pěšky na Makarskou riviéru nebo 
do  Podgory. Další výletníci vyjeli autobusem do  Gradače či Mostaru 
a výlety si všichni chválili.

Všichni účastníci zájezdu byli spokojeni a těší se na příští rok. Kam 
pojedeme, to je zatím ve hvězdách, ale určitě to bude zase stát za to. 
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili. Byli jste super parta.

Ivana Pařízková
vedoucí zájezdu
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Naší prioritou je zajištění
čerstvosti potravin

Již více než 75 let
Chladicí zařízení a technika, 
kterou ve firmě HAUSER
s pečlivostí vyrábíme, přispívá
k tomu, abychom si mohli denně 
vychutnávat čerstvé produkty. 

Využíváme moderní technolo-
gie, kvalitní materiály a důraz 
klademe i na promyšlený design. 
Potraviny, které si odnášíte
do svého domova, si tak zacho-
vávají původní kvalitu a chuť.
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Ceny energií prudce stoupají 

Jedním z řešení je instalace fotovoltaické 
elektrárny na střechu rodinného domu

Ale od koho??? Za kolik??? Za jak dlouho??? Jaké záruky???

 � Kalkulace na každý RD 
dle roční spotřeby

 �Montáž do 30 dnů

 � Garance 15 let

 � 75% energetická 
soběstačnost!

 � Návratnost investice při 
dnešních cenách do 5-ti let

 � Zajištěné financování

www.columbusenergy.cz
René Janoušek 773 572 169
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Staň se členem
našeho týmu i ty

Samostatný operátor
robotických pracovišť a CNC
strojů                                                  
Mechanik výroby
Provozní zámečník
Brusič
Skladový dělník
Konstruktér-projektant
Technolog výroby
Výrobní controlling

Právě přijímáme do těchto pozic:

Nadprůměrné finanční ohodnocení         
Možnost ubytování                                     

firemní byty
ubytovna (garsonky)

25 dní dovolené
13. a 14. plat 
Příspěvek na penzijní či životní
pojištění
Dotované stravování přímo v závodě
Odměny při životních a pracovních
výročích 

                           

Benefity

+ 4 2 0  7 2 2  9 6 3  8 5 5
 

k r a t k a . m o n i k a @ j i h o s t r o j . c z
 

B u d ě j o v i c k á  1 4 8
3 8 2  3 2  V e l e š í n

 

KONTAKTUJTE NÁS
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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

Kupte s důvěrou,
prodejte s úspěchem.

739 093 739

Za svého
páníčka
ručím!

Hledáme řidiče na rozvoz destilátů  
lihovaru Anton Kaapl firemní 

dodávkou pro celé ČR. 
Jedná se o pracovní poměr na dohodu (DPP) 
na 1 – 2 dny v týdnu. Nástup možný ihned.

Požadujeme: 
řidičský průkaz sk. B, zodpovědnost 

a vstřícné vystupování. 
V případě zájmu nás kontaktujte na 
 e-mailu: jkapl@foneka.cz nebo 

na telefonu: 602 461 300.
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ZPRÁVY

Z ENGELU

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

www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

www.pracevengelu.cz

Rodinnou fi rmu ENGEL založil v  polovině minulého 
století pan Ludwig Engel. Společnost se dále rozvíjela 
a v roce 1999 vznikla první myšlenka vyrábět rozvá-
děče i v České republice, konkrétně v Kaplici. Tehdy 
se spolu každý den potkával malý počet pracovníků, 
avšak postupně se výroba rozšiřovala a rozrůstala jak 
počtem zaměstnanců (v současné době přes 1 000 
pracovníků), tak zároveň rostla i rozloha závodu (nyní 
34 000 m²).

ENGEL si velmi váží svých zaměstnanců a nadále sta-
ví na rodinném přístupu v duchu rodinné fi rmy. Jsme 
velmi rádi, že se můžeme každoročně sejít s  těmi 
kolegy, kteří ve fi rmě slaví patnáctiletá a dvacetiletá 
jubilea, tedy jsou s námi od samého začátku. Pama-

tují, jak se kaplická výroba několikrát přesouvala do 
větších prostor. Pamatují, v jak malých týmech jsme 
začínali a jak se týmy postupně rozšiřovaly.

Na konci května 2022 opět proběhlo tradiční setkání 
zaměstnanců, kteří oslavili své patnáctileté a dvaceti-
leté pracovní jubileum ve fi rmě. Jubilanti zavzpomína-
li na vývoj kaplické pobočky a vyměnili si mezi sebou 
zážitky „pamětníků“. „Vážím si toho, že máme tolik 
zkušených a loajálních zaměstnanců v naší fi rmě. Vý-
ročí 15 a 20 let je již kus života. Děkujeme Vám za 
Vaši práci, podněty a fl exibilitu, i díky Vám jsme dnes 
jedním z  nejvýznamnějších zaměstnavatelů v  regio-
nu,“ uzavřel příjemné posezení u  kávy a  zákusku 
Peter Jungwirth, ekonomický ředitel závodu.

ENGEL OPĚT SLAVIL PRACOVNÍ JUBILEA
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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 _____

	 SPORT

Podpora Jihočeského kraje pro TJ Spartak

Provoz a činnost oddílu sportovní gymnastiky TJ SPARTAK Trhové Sviny 
z. s. je podporována grantovými programy Jihočeského kraje:

V  roce 2022 v  dotačním programu „PODPORA SPORTOVNÍ 
INFRASTRUKTURY“ jsme v  projektu „Modernizace a  obnova gym-
nastického sportovního nářadí“ obdrželi částku 76.000,- Kč na po-
řízení nové kladiny a přeskokového koně.

Letní gymnastické soustředění
V termínu 22. - 26. 8. 2022 organizoval oddíl sportovní gymnastiky 

TJ SPARTAK Trhové Sviny každoroční letní gymnastické soustředění. 
Děvčata i  chlapci se znovu po  delším odpočinku vrátili do  sportovní 
haly, aby pokračovali v  intenzivní sportovní přípravě a  mohli zahájit 
nový školní rok připraveni a v plné kondici. Celkem se soustředění zú-
častnilo 30 dětí, u nichž se střídalo 8 trenérů.Děti na soustředění byly 
hodné, pracovité a  celková atmosféra velice přátelská. Některé prů-
pravy bývají pro děti mnohdy nepříjemné, ale o to více si poté užívají 
zábavného cvičení. Některé děti udělaly za jeden týden velké pokro-
ky, což potom jistě zúročí v  účasti na  podzimních závodech. Velkým 

přínosem byl nákup nového přeskokového koně pro chlapce a kladi-
ny pro dívky, na jehož nákup jsme částečně získali finanční prostřed-
ky od Jihočeského kraje z dotačních programů na obnovu sportovní 
infrastruktury.

Modernizace gymnastického nářadí
V letošním roce se oddílu sportovní gymnastiky podařilo získat do-

taci od JČ kraje na modernizaci dosluhujícího a nevyhovujícího nářadí, 
které již nevyhovovalo současným bezpečnostním požadavkům při 
trénincích a  soutěžích. V  současnosti bylo potřeba nahradit kladinu 
pro cvičení děvčat a  žen, pro oddíl chlapců byla nutná výměna pře-
skokového koně našíř.Celková získaná dotace byla ve výši 76.000,- Kč, 
cca 55.000 Kč bylo hrazeno vlastními prostředky oddílu. Přejeme všem 
gymnastkám i gymnastům, aby si nové nářadí užívali a pomohlo jim to 
zlepšit jejich výkony při soutěžích.

M. Falcníková  
oddíl sportovní gymnastiky

DívkyChlapci

Všichni účastníci gymnastického soustředění
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Volby

Komunální volby
Volby do Zastupitelstva obce Trhové Sviny, konané 23. a 24. září 
2022 
Informace o počtu a sídle volebních okrsků 
V souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. g) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, informuji o počtu a sídle volebních okrsků v Trhových 
Svinech: 
1.  Trhové Sviny – Střední škola, se sídlem Školní 709, Trhové Sviny 
2.  Trhové Sviny – Kulturní dům, se sídlem Sídliště 710, Trhové Sviny 
3.  Trhové Sviny – Základní škola, se sídlem Školní 713, Trhové Sviny 
4.  Trhové Sviny – Radnice, se sídlem Žižkovo nám. 32, Trhové Sviny 
5.  Trhové Sviny – Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola   
   Trhové Sviny, se sídlem Nové město 228, Trhové Sviny 
6.  Otěvěk – Kulturní dům, se sídlem Otěvěk č. p. 38 
7.  Rankov – Kovárna, se sídlem Rankov 
8.  Březí – Hasičská zbrojnice, se sídlem Březí 
9.  Něchov – Kulturní dům, se sídlem Něchov č. p. 6 
10. Todně – Hasičská zbrojnice, se sídlem Todně č. p. 12 
11.  Rejta – Sportovní klubovna, se sídlem Rejta č. p. 1272

Souběžně s komunálními volbami probíhají
Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané v roce 2022 
I. kolo 23. – 24. 9. 2022 (případné II. kolo 30. 9. – 1. 10. 2022) 

VOLEBNÍVOLEBNÍ

PŘÍLOHAPŘÍLOHA
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Informace pro zájemce  
o činnost v okrskových volebních komisích 2022 města Trhové Sviny
Pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva města Trhové Sviny 23. a 24. září 2022; příp. druhé kolo 
voleb do Senátu 30. září a 1. října 2022 členem okrskové volební komise – dále jen OVK může být:

 �  státní občan ČR a  státní občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k  trvalému pobytu 
v obci na  území ČR, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince,

 �  který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (v den prvního zasedání OVK),
 �  u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, 
 �  a který není kandidátem pro volby do Zastupitelstva města Trhové Sviny nebo do Senátu.

Veškeré materiály kandidujících stran a hnutí  
nebyly redakcí jazykově ani jinak upravovány.

Seznam kandidujících stran/hnutí a jejich vylosované pořadí 
na hlasovacím lístku = řazení ve volební příloze TSL:

1 KDU-ČSL

2 Volba pro město

3 Komunistická strana Čech a Moravy

4 Jsme tady doma

5 Sdružení nezávislých kandidátů SVINENSKÝ ZVON
Vážení spoluobčané, podporovatelé a sympatizanti Svinenského zvonu, voliči.

Obracíme se na vás s žádostí o pochopení - volební program Svinenského zvonu s celou 

kandidátkou vám všem raději doručíme sami.

Jdeme stále po naší cestě, plné nástrah, úskoků a podlosti.

S vámi a s vaším přispěním do cíle určitě dojdeme.

                     Váš Svinenský zvon.

6 Občanská demokratická strana

7 ANO 2011

8 Nestraníci

První zasedání OVK a školení ČSÚ
První zasedání OVK se uskuteční ve  středu 24. 8. 2022 
od 17:00 v tanečním sále KD Trhové Sviny. Na tomto za-
sedání budou vylosováni předsedové a místopředsedové 
OVK. Školení k  průběhu, organizaci, zásadám hlasování 
a  k  systému zjišťování a  zpracování výsledků hlasování 
voleb za  účasti Českého statistického úřadu se uskuteč-
ní v pondělí 19. 9. 2022 od 13:00 v divadelním sále KD 
Trhové Sviny.

Nároky členů OVK
Člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce 
(dále jen „odměna“). Předseda a místopředseda OVK mají 
nárok na  vyšší odměnu než ostatní členové OVK. Nárok 
na vyšší odměnu nemá člen OVK, který nesplnil povinnost 
účastnit se školení k  zásadám hlasování a  k  systému 
zjišťování a zpracování výsledků hlasování. 
Odměna činí (hrubého): předseda 2 600 Kč, místopředseda 
2  500 Kč, ostatní členové 2  200 Kč; v  případě konání dru-
hého kola senátních voleb odměna celkem za  obě kola: 
předseda 3 600 Kč, místopředseda 3 500 Kč, ostatní členo-
vé 2 900 Kč.
Člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, 
má nárok na  pracovní nebo služební volno v  nezbytně 
nutném rozsahu a  na  náhradu mzdy, platu, služebního 
příjmu nebo odměny ve  výši průměrného výdělku 
od  uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není 
v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně 
činný, přísluší kromě zvláštní odměny náhrada ušlého 
výdělku za  dobu výkonu funkce člena OVK ve  výši 43 Kč 
za hodinu, nejvýše však 340 Kč za jeden den.
Odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku členům OVK 
vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti OVK městský úřad. 
V případě, že se člen OVK všech jednání komise nezúčast-
ňuje (bez ohledu na omluvu), městský úřad celkovou výši 
odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jeho účasti 
na jednáních OVK.

Zájemci o činnost v OVK ve volebních okrscích 
města Trhové Sviny se mohou přihlásit  
prostřednictvím e-mailu na adrese: 

tajemnik@tsviny.cz,  
případně na tel: 386 320 417

Fotografie na str. 1, 2 a 20 poskytli žáci a studenti, účastníci Multimediálního kroužku
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Kandidátní listina KDU–ČSL 
do komunálních voleb

23. a 24. září

S RESPEKTEM 
K LIDEM

04

PETRA MALÍKOVÁ

40 let, Centrum komunitních 
aktivit T. Sviny

05

ROMAN DOHNAL

50 let, obchodní zástupce

06

MIROSLAV VESELÝ, DIS.

53 let, bezpečnostní technik; 
Veselá atletika – trenér

07

JAN MALÍK

42 let, hasič HZS – JčK

08

PAVEL FARKA

40 let, hasič HZS – JčK;  
zemědělec

01

PAVEL STODOLOVSKÝ

52 let, ředitel společnosti  
Trust T. Sviny

02

MGR. EVA FARKOVÁ

36 let, Rodinné centrum 
Trhováček; učitel SŠ

03

MGR. LUDMILA VESELÁ

53 let, ředitel DCK

09

ING. BOHUMIL KOCINA

48 let, referent  
krizového řízení

10

BC. IVETA RYŠÁNKOVÁ

34 let, asistentka

11

PAVLA SVOBODOVÁ, DIS.

37 let, restaurátorka –  
Atelier für Restaurierungen  

Jan Michalik

12

ANEŽKA SEVEROVÁ

23 let, učitelka MŠ T. Sviny

13

MILOŠ ŠÍCHO

42 let, mistr výroby

14

JAKUB SEVERA

30 let, OSVČ

15

ING. EVA STODOLOVSKÁ

32 let, vedoucí obchodu

16

MGR. VERONIKA NOVÁKOVÁ

34 let, technička

17

ING. JIŘÍ OPEKAR ML.

30 let, podnikatel v zemědělství

18

BC. PAVLA BOČKOVÁ

22 let, studentka PřF JCU

19

MAREK RYŠÁNEK

45 let, tiskař

20

MARTA JANEČKOVÁ

46 let, operátor výroby

21

VOJTĚCH KOCINA

59 let, nástrojař

22

DAGMAR NETUŠILOVÁ

48 let, pečující o osobu blízkou

23

PAVEL JANEČEK

38 let, lakýrník

PROGRAM

STARÁ FARA JAKO CENTRUM SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA: využití dotačních programů 
k revitalizaci jedné z nejvýznamnějších historických památek města tak, aby sloužila pro všechny gene-
race občanů. 

VELKÝ RYBNÍK JAKO REKREAČNÍ ZÁZEMÍ OBCE: přehrazení části rybníka a vybudování koupaliště, 
letní parket, ale i zázemí pro akce občanů.

PODPORA MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – OSAD: navýšení finančních prostředků jdoucích do jednotlivých osad

ZEFEKTIVNĚNÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU: maximálně zlepšit čerpání dotací, efektivitu práce a komunikaci 

PODPORA SPOLKŮ A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA V OBCI: spravedlivější rozdělování finančních prostřed-
ků, podpora a zachování Centra komunitních aktivit

OPRAVY A BUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ, OPRAVY KOMUNIKACÍ: druhá etapa chodníku v Otěvěku, ulice 
Pekárenská, Dělnická, Budovatelská, Sokolská, další dle potřeby

ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ VE MĚSTĚ: ulice Sídliště, nábřeží Svatopluka Čecha – oblast polikliniky

ZAJIŠTĚNÍ LÉKAŘSKÉ PÉČE: zajistit službu lékaře v rámci Zdravotnické záchranné služby v Trhových 
 Svinech

SPORT PRO VŠECHNY OBČANY: revitalizace sportovního areálu včetně atletické dráhy a sportovního 
zázemí, dostupnost všem občanům 

NASLOUCHAT OBČANŮM, JEJICH PŘIPOMÍNKÁM: chceme znát problémy občanů ve všech částech 
města i v jeho místních částech, diskutovat o nich osobně a hledat možnosti jejich řešení v zastupitelstvu

JAK JSOU NAŠI KANDIDÁTI PŘÍNOSNÍ MĚSTU TRHOVÉ SVINY? 

Pavel Stodolovský – Dvacet let je členem zastupitelstva města, 12 let je radním. Sehnal dotační pro-
gram na výstavbu Tanečního sálu KD v hodnotě 20 milionů Kč. Podílel se na dotačním programu moder-
nizace silnice Nové město. Je vlastníkem a ředitelem firmy Trust, s. r. o., předsedou představenstva firmy 
Lastra, a. s., spolumajitelem firmy Protipožární systémy Fenza. Jeho firmy v Trhových Svinech zaměstná-
vají 35 lidí a dalším 40 živnostníkům dávají práci. 

Eva Farková – Je zakládající členkou Rodinného centra Trhováček a od roku 2016 se podílí na jeho ve-
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K LIDEM
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race občanů. 
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PODPORA MÍSTNÍCH ČÁSTÍ – OSAD: navýšení finančních prostředků jdoucích do jednotlivých osad
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Petra Malíková – Je koordinátorkou Centra komunitních aktivit, z něhož se pod jejím vedením a díky 
 jejímu přístupu stalo místo, ve kterém lidé nejrůznějších generací rádi tráví svůj čas. Do CKA dnes do-
chází v průměru více než sto lidí týdně. 

Roman Dohnal – Převzal řemeslo po svinenském fotografovi Petru Hniličkovi a pokračuje v rodinné 
tradici, kdy dokumentuje dění v Trhových Svinech a okolí. Pracuje jako zástupce dopravních firem ve 
Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia, z. s., pro Jihočeský kraj a Vysočina. 

Miroslav Veselý – Je zakladatelem spolku Veselá atletika, ve kterém působí jako hlavní trenér všech 
atletických disciplín. Jeho rukama prošlo už více než dvě stě dětí. Významně se podílí na rozvoji sportu 
v Trhových Svinech. 

Jan Malík – Je hasičem Hasičského záchranného sboru v Trhových Svinech. Zachraňuje životy i majetky 
občanů našeho města i celé oblasti. V roce 2021 se stal Hasičem roku. 

JAK DOSÁHNOUT TOHO, CO JE V PROGRAMU?

● Komunikovat s občany – osobně, na facebooku, telefonicky, mailem, při jakékoliv příležitosti se ptát 
na jejich názory, podněty, připomínky a naslouchat. 

● Komunikovat s  krajem – získávat informace o  dotačních programech z  krajských zdrojů; jednat 
o opravách nemovitostí, jako jsou školy, památky, komunikace, které jsou ve vlastnictví kraje; pomá-
hat občanům s vyřízením dotačních programů, jako jsou kotlíkové dotace.

● Čerpat dotace – neustále vyhledávat nové dotační programy, připravovat projekty k realizaci, hledat 
finanční zdroje.

CO SE POVEDLO V MINULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ? 

● Rekonstrukce školní jídelny
● Vodovod a kanalizace Svatá Trojice
● Částečná revitalizace Velkého rybníka
● Koupě jedné z největších historických památek našeho města – barokní fary
● Rekonstrukce silnice Trocnovská a části náměstí
● Rekonstrukce povrchů ve starém městě (ulice Kostelní a spol.)
● Multifunkční hřiště.
● Vznik Centra komunitních aktivit
● Trhové Sviny jako město, ve kterém to žije: Svinenské čtení, Letní kino na faře, loutková divadelní 

představení pro děti, nová naučná stezka Trhové Sviny zbožné a hříšné aj. 
● Spousta dalších malých věcí ku prospěchu našich občanů. 

PROGRAM
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Vážení spoluobčané,

hnutí Volba pro město se vám představuje už ve čtvrtém volebním 
období, patří tedy k tradičním oporám našeho města.

Představuje se vám velmi silná a stabilní kandidátka. Je složena 
z  lidí, kteří jsou úspěšní ve svých oborech a zároveň ve svém volné 
čase nezištně pracují pro naše město a pro své spoluobčany.

Provedli jsme naše město velmi složitým obdobím, museli jsme se 
vyrovnat s covidem, s proticovidovými omezeními, s kůrovcovou 
kalamitou, s následky válečného konfliktu na Ukrajině. Přes nebý-
vale rychle rostoucí ceny stavebních prací i  přes  nedostatek pra-
covních sil jsme splnili téměř vše, k čemu jsme se zavázali, včetně 
zásadních staveb, které se léta nedařilo realizovat.

Opravili jsme, doplnili, rozšířili, vylepšili:
Kostelní ulici, dolní část Trocnovské ulice; v  ZŠ školní jídelnu, pod-

lahu tělocvičny, odborné učebny a  venkovní učebnu; zahradu v  MŠ 
Čtyřlístek; úpravnu vody v  Otěvěku; budovy v  majetku města - poli-
klinika, dům s  pečovatelskou službou, sídlo správy našich lesů, MŠ 
Beruška, budovy radnice atd.; velké množství mobiliáře na  veřejném 
prostranství – lavičky, herní prvky pro děti, na  Velkém rybníce grilo-
viště, sprcha, převlékárna; fasády domů na náměstí; kaple na Rejtech; 
prostory hřbitova; veřejné osvětlení; v  místních částech veřejná pro-
stranství, kulturní domy a místa pro setkávání atd…

Nově jsme postavili, založili, podpořili, získali:
Celý areál staré fary, novou třídu v MŠ Beruška, Centrum komunit-

ních aktivit, multifunkční hřiště u sportovní haly, vodovod a kanalizaci 
na Svatou Trojici, zajištění pitné vody v Březí, Nežeticích a na Hrádku; 
veřejné osvětlení v  Čeřejově, most v  Pěčíně, nová parkovací místa, 
zeleň ve  městě – více než 150 nových stromů; nové lékaře na  poli-
klinice, kulturní programy na  staré faře, Mikulášskou nadílku, jarní 
slavnost Beltain, prostory Kulturního a  informačního centra, expozici 
na Buškově hamru, novou naučnou stezku, zájem o starý hřbitov, pub-
likace o historii města, nové komunikační kanály s občany (mobilní ap-
likace, Facebook, Instagram), dotace z nových zdrojů (Obec přátelská 

rodině a seniorům, Místní akční skupina Sdružení Růže, Program rege-
nerace městských památkových zón, Krajský investiční fond atd.), pro-
jekty pro další rozvoj města, mnoho ocenění ve srovnání s ostatními 
městy atd…

Intenzivně spolupracujeme s  Jihočeským krajem na  projektu 
obchvatu města včetně aktualizací územního plánu města.

Uvědomujeme si, že ani následující roky nebudou jednoduché. 
Rozhodující bude vývoj inflace, cen energií a  stavebních prací, 
možnosti dotačních programů. V  rámci našich možností chceme 
naše občany i podnikatele chránit před jejich dopady, např. neza-
těžovat je zvyšováním poplatků, nabídnout alternativní zdroje 
energie.

Naše priority:
Maximální využití kapacity Tepelného hospodářství – připravit 

se na  nový energetický zákon, který umožní komunitní energetiku; 
pokračovat v  úspěšném čerpání dotací; intenzivně spolupracovat 
s  Jihočeským krajem, s  místními podnikateli a  sdruženími v  regionu; 
realizovat projekty, které jsme připravili: např. kanalizace na  Rejtech 
(získaná dotace), rekonstrukce ulic (2. část Trocnovské, ul. Komenského, 
dokončení chodníku do  Otěvěka), nové budovy MŠ Čtyřlístek, re-
konstrukce interiéru smuteční síně na  hřbitově, rekonstrukce kiosku 
na  Velkém rybníce a  jeho rozšíření o  krytý prostor pergoly; připravit 
revitalizaci staré fary a sportovního areálu, kultivovat veřejná prostran-
ství, doplňovat zeleň; investovat do školství; pokračovat v rekonstruk-
cích obecních budov; pokračovat v  podpoře kultury, sportu, zájmo-
vých činností, turistiky a sociálních služeb; nadále podporovat místní 
části – získat dotace v rámci komplexních pozemkových úprav, řídit se 
požadavky osadních výborů, podpořit zdejší společenský život; pod-
porovat zájem občanů o dění ve městě.

Podrobný program a  další informace naleznete na  webových 
stránkách www.volbats.cz a  na  facebookové stránce Volba pro 
město Trhové Sviny.

1. Mgr. Věra Korčaková
50; Starostka,  
středoškolská učitelka
Trhové Sviny, 
Jihočeši 2012

2. Ing. arch. Jiří Weinzettl
45; Architekt,  
radní města  
Trhové Sviny, bpp

3. Bc. Zuzana Kojanová
43; Ředitelka mateřské 
školy, zastupitelka města
Trhové Sviny, bpp

4. Kollar Luboš
68; Důchodce, řidič 
záchranář, zastupitel města 
Trhové Sviny, bpp

5. Mgr. Helena Bečková
61; Majitelka cestovní kan-
celáře, zastupitelka města
Trhové Sviny, bpp

6. Josef Veselka
44; Technický vedoucí
Trhové Sviny, bpp

7. Mgr. Naděžda Korcová
50; Ředitelka mateřské, 
základní a praktické školy
Trhové Sviny, bpp

8. Zettl Karel
53; Ředitel diakonického 
střediska, Rejta, 
KDU-ČSL

9. Bc. Veronika Tučková
35; Manažer, předsedkyně  
osadního výboru,
Něchov, bpp

10. Martin Farka
35; Hasič, soukromý 
zemědělec, předseda 
osadního výboru,
Todně,  bpp

11. Mgr. Hana Kunzová
54; Středoškolská učitelka
Bukvice, bpp

12. Ing. Dušan Plachý
49; Programátor, vedoucí 
detašovaného pracoviště
Trhové Sviny, bpp

13. Bc. Iveta Kleinová, DiS.
49; Manažer kvality
Trhové Sviny, bpp

14. Petr Steinbauer
41; Programátor,   
jednatel firmy,  
člen Kontrolního výboru,
Trhové Sviny, 
Česká pirátská strana

15. Mgr. Ilona Němcová
54; Středoškolská učitelka, 
výchovná poradkyně
Trhové Sviny, bpp

16. Pavel Goby
51; Vrchní učitel  
odborného výcviku
Rejta, bpp

17. Mgr. Kateřina Neffe
31; Zdravotní sestra, 
předsedkyně rodinného 
centra Trhováček
Trhové Sviny, bpp

18. Jan Brabec
46; Hasič, 
předseda Spolku přátel 
Svaté Trojice,
Svatá Trojice, bpp

19. Jitka Vráblíková
62; Ředitelka mateřské školy
Trhové Sviny, bpp

20. Jaroslav Šlingr
82; Důchodce
Trhové Sviny, bpp

21. Lenka Pytelková, DiS
42; Manažer vzdělávání
Trhové Sviny, bpp

22. Petr Perner
55; Podnikatel
Hrádek, bpp

23. Hana Tichá
42; Obsluha čistírny  
odpadních vod,  
vedoucí oddílu Lesní záře
Trhové Sviny, bpp

Kandidáti
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Komunistická strana Čech a Moravy

Je to k zamyšlení

Palčivými problémy občanů České republiky v současném i nadcházejícím období jsou otázky kolem řešení 
energetické krize a finanční chudoby, jedné z nejvyšších inflací v Evropské unii, mimořádně drahých potravin, 
růst hypoték, bankrotů a exekucí. České předsednictví v rámci Evropské unie kupní sílu českých domácností ne-
vyřeší a to nejhorší máme ještě před sebou. O současné inflaci a drahotě se politici a jim obslužní ekonomové, 
novináři a politologové vyjadřují, že současní politici za nic nemohou a může za to Babiš a Putin.

Nikoliv. Za  současnou krizi může nastavený politický systém a  politické garnitury od  listopadu 1989 
po současnost.

Kdo může za rozprodání distribuce vody zahraničnímu kapitálu, přičemž rozvody vody a kanalizace jsou ma-
jetkem státu a obcí, které se starají finančně o jejich technický stav, udržování a investiční výstavbu. Zisk z této 
činnosti jde do  zahraničí (např. do  Francie). Jde rovněž o  privatizaci Českých energetických závodů, prodej 
Transgasu německému kapitálu a výsledkem jsou vysoké ceny komodit plynu a ropy (benzín, nafta), které jsou 
několikanásobně vyšší než by byl přímý nákup plynu a ropy z Ruska. Proč nemáme dlouhodobé smlouvy s niž-
šími zafixovanými cenami? Proč zásobníky plynu a ropy nepatří nám (státu), ale převážně soukromým zahra-
ničním a našim podnikatelům? 

Za všechno mohou naši politici.

Kde jsou peníze z  privatizace české ekonomiky? Většinou v  rukou zahraničního kapitálu. Po  této privatizaci 
místo peněz ve  veřejném sektoru zůstává dluh 4 biliony korun. Naše zemědělství zaručovalo soběstačnost 
potravin, dnes jsme spadli na 40% a bude ještě hůř. Likvidací naší obchodní sítě a vydání českého spotřebitele 
západním řetězcům, které se u nás zbavují potravin za vysoké ceny, které by vzhledem k jejich nízké kvalitě 
na západním trhu neprodali. Obdobou je i snižování dostupnosti zdravotní péče, nepodařené reformy ve škol-
ství (např. inkluze), které stály miliardy korun a vedly pouze k propadu vzdělanosti.

Za všechny tyto změny, které nás provázejí životem, mohou politici.

Z české armády se stal sbor invazních jednotek, což je zcela v rozporu s českou tradicí. Jde o vysoké finanční 
a morální náklady agresí v Jugoslávii, Iráku, Afgánistánu, Sýrii, Jemenu... Přesto všechno bychom měli vynaložit 
48 miliard korun na nákup stíhaček F35. Nejde pouze o nákup letadel, ale další miliardové náklady na jejich 
provoz. Na druhé straně nemáme na zaplacení jízdného studentům, seniorům a na zvýšení státního příspěvku 
pro pojištěnce. Hovoří se o tom, že budou opět zavedeny poplatky u lékaře a nebudou valorizovány důchody. 
Nejde o navýšení důchodů, ale o zákonnou valorizaci.

Nejde jen o škody a dopady na naši ekonomiku, ale i o ekologické škody jako například o přemnožení kůrovce 
na Šumavě a Vysočině a dalších lokalitách, zábory zemědělské půdy pro solární elektrárny, které by mohly být 
umístěny na střechách hal, které slouží převážně jako sklady zahraničních firem.

Za všechny tyto nešvary mohou politici. Za slovem politici jsou příslušná jména, která si pamatujeme 
nebo nám je připomenou příslušníci starší generace. Čalfova vláda „národní oběti“ obětovala národní 
majetek, Nečasova „protikorupční“ vláda byla korupcí prolezlá. Stejná partaj je nyní u moci, nazývá se 
demokratickou, ale ve svém chování už dávno není. Ještě se snaží  zavést cenzuru a kriminalizovat alter-
nativní názory.

Jsme před volbami do městských a obecních zastupitelstev. Musíme si uvědomit, že situace v naší zemi bude 
ovlivňovat život měst a obcí s ohledem na ekonomickou situaci našeho státu. 

Vše pro rozvoj města Trhových Svinů a spokojenost občanů.

Komunistická strana Čech a Moravy vstupuje do komunálních voleb s program reálným pro rozvoj města. 
Budeme podporovat všechny návrhy, které nepůjdou proti většinové vůli občanů. Chceme spokojeného obča-
na, dostupnost veřejných služeb, fungující zdravotnictví, školství, péči o seniory a kulturu. Vzhledem k součas-
né krizi a výši inflace budeme proti neúměrnému zvyšování cen poplatků a služeb týkajících se občanů města 
a místních podnikatelů.
V případě zvolení našich kandidátů budeme podporovat a podílet se na realizaci těchto bodů našeho volební-
ho programu:

1.  Urychlit přípravné práce na realizaci severního obchvatu města.
2.  Realizovat kanalizaci v osadě Rejta a Tovární ulici (ke hřbitovu).
3.  Postupně zahájit výstavbu kanalizace v přilehlých osadách.
4.  Dokončit chodník v osadě Otěvěk k autobusové zastávce.
5.  Při rekonstrukci Trocnovské ulice zřídit odbočovací pruh k LIDLu.
6.  Zajistit dostupnou odbornou lékařskou péči.
7.  Věnovat trvalou pozornost stavu veřejných prostranství, komunikací, chodníků a zeleně v parcích.
8.  Podporovat rozvoj kulturních akcí, zájmovou a sportovní činnost a její dostupnost.

Kandidáti za KSČM:
1. Ing. Karel Kocina 81 let technik Trhové Sviny KSČM
2. Ing. Josef Babor 67 let technik Trhové Sviny KSČM
3. Mgr. Vítězslava Baborová 68 let učitelka Trhové Sviny KSČM
4. Mgr. Pavla Švepeš-Šlahúnková 34 let překladatelka Bukvice KSČM
5. František Troup 69 let technik Otěvěk KSČM
6. Luděk Troup 50 let podnikatel Nežetice KSČM
7. František Kovács 74 let dělník Trhové Sviny KSČM
8. František Bedlán 79 let důchodce Trhové Sviny KSČM
9. Jan Švepeš 70 let důchodce Trhové Sviny bez pol. přísl.
10. Pavel Kysela 68 let důchodce Trhové Sviny KSČM
11. Mgr. Květa Šlahúnková 64 let pol. pracovnice Bukvice KSČM

Děkujeme za Váš hlas
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KandidátiJSME TADY DOMA
Sdružení nezávislých kandidátů

Vážení voliči, dovolte nám, abychom Vám v základních bodech představili záměry a plány našeho sdru-
žení JSME TADY DOMA pro následující volební období v letech 2022- 2026 v Trhových Svinech. 

Jsme sdružení, které je nezávislé na jakékoliv politické straně. Svou kandidaturu jsme podle volebního 
zákona museli podpořit podpisy 7 % občanů našeho regionu.

Ve svém rozhodování se budeme vždy řídit prospěchem města a našich spoluobčanů, svým vlastním 
úsudkem a zdravým rozumem.

Volební program JSME TADY DOMA:

Chceme:

 � díky příjmům do městské pokladny zajistit účelné využití těchto financí, město se musí i nadále 
chovat jako odpovědný hospodář

 � stále se snažit o bezpečné město, rozšiřovat kamerový systém a pokračovat v trendu změny čin-
nosti městské policie, dobře ji řídit a posilovat její pravomoce.

 � stále hledat nové cesty pro využití Tepelného hospodářství

 � i nadále spolupracovat s osadními výbory a být jim podporou

 � investovat i nadále do městského majetku

 � zavést rozvod vody na hřbitově

 � i nadále aktivně čerpat dotace z Evropské unie

 � podporovat kulturní a sportovní činnost v našem městě

 � se snažit udržet dostupnost odborné lékařské péče pro obyvatele Trhových Svinů a okolí, 
jednoduše - připravit specialistům takové podmínky, aby zde pro lidi byli.

 � vybudovat v  prostorech koupaliště na  Velkém rybníce venkovní amfiteátr pro letní akce 
a koncerty. 

 � starat se dále o rozvoj turismu. Neustále se ze všech stran setkáváme se srovnáváním s okolními 
městy, v nichž mohou turisté navštívit hrad, zámek či klášter. Trhové Sviny žádnou z těchto památek 
nemají. Nevadí, chceme se tedy vzorně starat a propagovat to, co nám zde naši předkové zanechali. 
Nabízí se také využití krásného prostředí, v němž se naše město nachází, pro další budování a pro-
pojování cyklostezek. 

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na setkání s Vámi 

u komunálních voleb v září 2022. 

1. Pavel Randa 57 let Místostarosta Trhové Sviny Bpp

2. Petr Němeček 50 let Nástrojař Bukvice Bpp

3. Zdeněk Valut 72 let Důchodce Trhové Sviny Bpp

4. Milan Haleš 57 let Mistr ve výrobě Trhové Sviny Bpp

5. Karel Zmeškal 21 let Řidič okresní dopravní 
zdravotnické služby

Trhové Sviny Bpp

6. Zuzana Mišovičová 45 let Technická podpora nákupu Trhové Sviny Bpp

7. Zdeněk Šinákl 36 let Údržbář Otěvěk Bpp

8. Marek Chromčák 26 let OSVČ Trhové Sviny Bpp

9. Petr Homola ml. 31 let Ošetřovatel ZOO Dvorec Otěvěk Bpp

10. Radek Capl ml. 23 let Lesy ČR Nežetice Bpp

11. Jaroslav Ebenhöh 37 let Konstruktér Trhové Sviny Bpp

12. Tomáš Kuchař 25 let Záchranář Trhové Sviny Bpp

13. Radek Capl 46 let Údržba města Nežetice Bpp

14. Petr Homola 58 let Údržba města Otěvěk Bpp

15. Ing, Václav Bílek 60 let Informatik Rankov Bpp

16. Jana Vondráčková 59 let Kontrola výroby, Team LeaderTrhové Sviny Bpp

17. Pavel Randa ml. 31 let Referent nákupu, 
skladový logistik

Trhové Sviny Bpp

18. Václav Pavlík 33 let Servisní technik Trhové Sviny Bpp

19. Ing. Jan Kalena 46 let OSVČ Trhové Sviny Bpp

20. Bc. Štantýská Hana 32 let Učitelka MŠ Trhové Sviny Bpp

21. Radim Petr 34 let Freelancer Trhové Sviny Bpp

22. Jan Sokolík 64 let Řidič dopravního podniku Jedovary Bpp

23. Helena Králová 67 let Učitelka MŠ Trhové Sviny Bpp
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Vážení spoluobčané, do  nadcházejících komunálních voleb v  našem městě 
vstupujeme s kandidáty, kteří jsou připraveni v nadcházejících čtyřech letech 
pracovat pro naše město tak, abychom tuto nelehkou dobu, kterou již teď 
všichni pociťujeme a která nás bezesporu v nadcházejících letech čeká, zvládli 
co možná nejlépe. Navíc společnými silami a za podpory Jihočeského kraje po-
sunuli naše město mezi vyhledávanou adresu v rámci jižních Čech, kde se cítí 
naši spoluobčané bezpečně, spokojeně a kde se především dobře žije. Mezi 
třiadvaceti jmény, která se ucházejí o Vaši podporu jsou lidé různých profesí 

a zaměření. Jsou za nimi vidět pracovní výsledky a mají nesporné kvality a zkušenosti, které jsou nezbytné k tomu, aby 
naše město ve všech oblastech fungovalo, prosperovalo a rozvíjelo se. 

Zároveň představujeme a podporujeme Ing. Davida Štojdla jako kandidáta na starostu města.
1. Ing. David Štojdl
41; Tajemník Pedagogické 

fakulty JČU
Trhové Sviny, bez PP

2. Mgr. Eva Špergerová
47; Učitelka
Trhové Sviny, bez PP

3. Ing. Tomáš Kalena
47; Ředitel střední školy
Trhové Sviny, bez PP

4. Simona Rolínková
52; Účetní
Trhové Sviny, bez PP

5. Mgr. Miroslav Majer
50; Státní zaměstnanec
Trhové Sviny, bez PP

6. Vladimír Matějka
52; Obchodní zástupce
Trhové Sviny, bez PP

Jednoznačnými prioritami jsou:
 �  Výstavba startovacích bytů – v současné době zásad-

ně chybí možnost dostupného bydlení nejenom pro 
mladé rodiny, ale i pro ostatní věkové kategorie. 

 �  Dům pro seniory – vyřešit současnou nedostatečnou 
kapacitu rekonstrukcí stávajícího a  chátrajícího 
kulturního domu na Rejtech.

 �  Velký rybník – vybudování sportovně relaxační zóny 
včetně bazénu.

 �  Park moderních sportů – cílovou skupinou jsou teen-
ageři, kteří by zde po  škole či ve  svém volném čase 
mohli trávit svůj volný čas. Hlavními aktivitami bude 
například: Pumptrack (cyklistická dráha), workout, par-
kour, ale i možnost jízdy na koloběžkách, kolečkových 
bruslích a skatech. Pro menší děti pak umístění dětské-
ho hřiště se zázemím pro rodiče.  

 �  Výstavba chodníků – jednoznačně dokončit 2. eta-
pu chodníku do Otěvěka. Zahájit a dokončit chodníky 
v Pekárenské a Dělnické ulici. Zahájit projektové přípra-
vy na chodník a cyklostezku směrem na Rejta. 

 �  Trhové Sviny nejsou jen historické centrum, ale 
i místní části, které si zaslouží stejný přístup. Proto je dů-
ležité dokončit vodovod a kanalizaci na Rejtech. Cíleně 
a konkrétně podporovat v místních částek spolkový ži-
vot. Pravidelné setkávání se zástupci místních částí tak, 
abychom znali jejich potřeby. Budeme nadále podpo-
rovat místní zájmová sdružení a spolky. 

 �  Budeme vykupovat pozemky pro budoucí ZTV. 
Na straně druhé budeme jednoznačně preferovat pří-
padný prodej pozemků před směnou, a to za nejvyšší 
možnou cenu (elektronická dražba aj.). 

 �  Samostatnou kapitolou je obchvat města, jehož rea-
lizace je v gesci Jihočeského kraje. Nicméně je naší po-
vinností jednat se zástupci  Jihočeského kraje tak, aby 
realizace obchvatu měla co nejmenší dopad na  naše 
spoluobčany. 

 �  Kultura pro všechny a  kultura všem – zrealizujeme 
výstavbu zastřešeného venkovního podia v  prostoru 
mezi původním Kulturním domem a  „novým“, včetně 
diváckého zázemí. V prostorách původního Kulturního 
domu zřídíme „Kulturní a společenské centrum města“. 

Rekonstrukce dalších prostor včetně nefunkčního bufe-
tu na literární kavárnu, čajovnu aj. 

 � Chceme obnovit některé z  pořádaných akcí jako jsou 
Masopust, Farmářské trhy, Svinenské hodování aj. 

 � Cílíme také na dosud nevyužité městské objekty jako je 
například zvyšovací stanice na  vodu v  lokalitě sídliště 
Šálkovina, kde vidíme ideální prostor pro vznik zábav-
ního centra pro děti. Zcela nevyužitý je také prostor 
původní kotelny na tomto sídlišti, který bychom chtěli 
využít ideálně jako prostor komunitního setkávání (ka-
várna, galerie atp.).

 �  Navýšení kapacity mateřské školy a  základní ško-
ly, které jsou v současné chvíli nedostatečné. Výstavba 
nových kapacit včetně investice do  zařízení jako jsou 
technické učebny, jazykové učebny, prostory šaten 
a v neposlední řadě investovat do chybějících prostor 
pro školní družinu.

 �  Chceme efektivní, otevřený a  moderní úřad – ne-
jenom proto budeme navrhovat neuvolněnou funkci 
místostarosty. Jsme přesvědčeni, že město se dá efek-
tivně řídit z funkce starosty, který má k dispozici jednot-
livé pracovníky města tak, aby mohl naplňovat všechny 
stanovené cíle. 

 �  Využijeme potenciálu Tepelného hospodářství 
v  maximální možné míře - rozšíření  teplovodní 
sítě  zejména do  městských a  veřejných budov. 
Oslovíme potencionální odběratele a  poskytneme 
pomoc odběratelům, kteří již teplovodní přípojku 
mají, ale chybí jim propojení s  domovním rozvodem. 
Centrální vytápění obzvláště v  současné situaci,  kdy 
cena „tradičních“ komodit, jako je plyn a  elektřina, 
raketově roste, dává nemalý smysl.

Vážení spoluobčané, výčet věcí, které naše město „trápí“, 
nebo mu chybí je velký. Nicméně jsme si jisti, že za pod-
pory současných evropských a národních dotací, cíleného 
a efektivního řízení obce a za nemalé podpory Jihočeského 
kraje v  čele s  hejtmanem Martinem Kubou jsou více než 
reálné.  

TRHOVÉ SVINY – MĚSTO, NA KTERÉM NÁM ZÁLEŽÍ

Kandidáti

7. Ing. Zdeněk Fischer
54; Projektant
Trhové Sviny, bez PP

8. Hana Kašparová
58; Statní zaměstnanec
Trhové Sviny, bez PP

9. Mgr. Milan Horňák
56; Podnikatel
Trhové Sviny
ODS

10. Marek Neužil
45; Jednatel
Trhové Sviny
ODS

11. Ing. Martin Bušek
37; Vrchní ministerský rada
Trhové Sviny
ODS

12. Pavla Majerová
46; Zdravotní sestra
Trhové Sviny, bez PP

13. Ing. Jiří Opekar
Podnikatel
Trhové Sviny
ODS

14. Ing. Mgr. Miroslava 
Pečenková

45; Státní zaměstnanec
Trhové Sviny, bez PP 

15. Bc. Ondřej Kolář
35; Jednatel společnosti
Trhové Sviny, bez PP

16. František Farka
42; Hasič
Trhové Sviny, bez PP

17. Miroslava  
Fanglbauerová

44; Účetní
Trhové Sviny, bez PP

18. Ing. Radek Ježek
54; Vedoucí střediska výroby
Trhové Sviny, bez PP

19. Matěj Průka
21; Student  

Filozofické fakulty 
Trhové Sviny, bez PP

20. Tomáš Tisoň
40; Manažer  

pro klíčové zákazníky
Trhové Sviny, bez PP

21. Marek Hoffelner
39; Podnikatel
Trhové Sviny, bez PP

22. Miroslav Kolář
69; Důchodce
Trhové Sviny
ODS

23. Jana Nováková
57; Asistentka ředitele
Trhové Sviny, bez PP
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1. Ondřej Valena, DiS 42 farmaceutický asistent
  člen hnutí ANO

2. Romana Vanišová 45 referentka odbytu a nákupu
  člen hnutí ANO

3. Ing. et Ing. Petr Kahoun 34 OSVČ
  člen hnutí ANO

4. Ing. Iva Vojtová, MBA 44 ministerský rada
  člen hnutí ANO

5. Zdeněk Šinákl 61 OSVČ provádění staveb

6. Božena Venská 53 kontrolorka kvality

7. František Kahoun 72 důchodce

8. Jana Márová 59 inv. důchodce, prodavačka – školní bufet

9. Bc. Dita Baštová Steinbauerová, DiS 36 rodičovská dovolená

10. Marek Veska 23 hasič

11. Eva Šnokhausová 69 důchodkyně

12. Aleš Machutka 44 pracovník ve výrobě - pecař

13. Zuzana Šináklová 59 zdravotní sestra

14. Jiří Bartáček 70 důchodce

15. Marie Humeličová 68 důchodkyně

16. Petr Humelič 67 důchodce

17. Marie Candrová 69 důchodkyně

18. Martina Tomášková 52 obchodní zástupkyně

19. Robert Heidinger 53 OSVČ

20. Jiřina Heidingerová 49 záchranářka

21. Vladimíra Petrová 50 pečující o osobu blízkou

22. Jan Mára 69 řidič autobusu

23. Ivana Vávrová 69 důchodkyně

Potřeby občanů jsou pro nás na prvním místě

Náš volební program 
 � Řešení dopravní situace ve městě
 � Příprava pro realizaci relaxačního 

areálu – vnitřní a venkovní bazén
 � Podpora místních spolků a organizací
 � Otevřená radnice – rozšíření 

úředních hodin

 � Znovuoživení sídlištních ploch – 
herní prvky, zeleň, pískoviště

 � Energetická soběstačnost města
 � Komunikace s osadními výbory vázaná 

na potřeby občanů místních částí

Pojďte do toho s námi

Kandidáti
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Ve svém rozhodování se budeme řídit prospěchem města 
a našich spoluobčanů, svým vlastním úsudkem a zdravým 
rozumem. Ti z nás, které vy zvolíte, budou prosazovat 
zejména tento společný program:

Volební program

1/ rozumné vedení a správa města, vyrovnané 
rozpočty; vstřícnost městského úřadu vůči 
občanům
2/ investiční akce realizovat co nejvíce ze 
získaných dotací;
3/ přijatelná cena tepla z městské kotelny 
a rozšíření sítě teplovodů pro nové odběratele
4/ udržení a rozšíření lékařské péče, 
zachování stávajících školských služeb;
5/ kanalizace v místních částech (zejména 
Rejta, Otěvěk) a dokončení chodníku 
v Otěvěku, průběžná oprava chodníků 
a komunikací ve městě i v místních částech, 
rekonstrukce stávající sítě vodovodu 
a kanalizace;

6/ spolupráce s osadními výbory, podpora 
spolkového života a udržení stávající 
finanční podpory pro městské kulturní 
středisko a TJ Spartak;
7/ jednat nadále s krajem o realizaci 
Severního obchvatu města a dokončit 
rekonstrukci Trocnovské ulice;
8/ hledat další plochy pro bytovou výstavbu, 
vstřícnost města vůči soukromým 
stavebníkům, pokračovat v úpravě areálu 
Velkého rybníka;
9/ příznivé podnikatelské prostředí, 
spolupráce s velkými firmami ve městě 
(zaměstnanost)
10/ postupně rekonstruovat historický areál 
fary pro smysluplné kulturní a společenské 
účely (zejména ze získaných dotací).

V našem městě budeme vždy bránit normální svět a naše národní i kulturní tradice.

Nestraníci
1. Mgr. Hana Halešová

54 let, učitelka ZŠ, T. Sviny
2. Mgr. Lenka Cimlová Ostrá

36 let,  marketing a PR, T. Sviny
3.  Mgr. Bc. Jana Vondrášková

43 let, učitelka ZŠ, Otěvěk

4. Ing. Marie Kocinová
33 let, bankovní poradce, T. Sviny

9. Mgr. Jiří Žižka
48 let, ředitel pobočky pojišťovny,

Rankov

5. Mgr. František Slípka
57 let, ředitel gymnázia, T. Sviny

6. Petr Floder 
27 let, vedoucí směny, T. Sviny

7. Bohuslav Veska 
55 let, truhlář, OSVČ, T. Sviny

8. Mgr. Leoš Harazím 
42 let, podnikatel a učitel SŠ, T. Sviny

10. Mgr. Kryštof Effenberk
29 let, IT specialista, OSVČ,

T. Sviny

11. Ing. Jan Jindra
69 let, důchodce, Sv.Trojice

12. Mgr. Petr Dvořák
48 let, učitel ZŠ, Trhové Sviny

13. Ing. Karel Kunz
58 let, technik Správy železnic,

Bukvice

14. Mgr. Petr Chytra
26 let, mechatronik, T.  Sviny

15. Bc. Simona Pardamcová
36 let, mzdová účetní, Otěvěk

16. Ing. Ivana Božáková
58 let, referent MěÚ, T. Sviny

17. Petra Jindrová
36 let, vedoucí sběrného dvora,

Otěvěk

18. Petra Nestávalová
35 let, dělnice, T. Sviny

19. Mgr. Zdeňka Todorovová
63 let, učitelka SŠ, T. Sviny

20. Ing. Miroslav Vráblík
66 let, zemědělec, OSVČ,

T. Sviny

21. Lucie Pechočová
39 let, kadeřnice, OSVČ,

T. Sviny

22. Jan Matourek
71 let, jednatel stavební firmy,

T. Sviny

23. Jan Špilauer
45 let, , programátor CNC, Rejta
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