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Ohlédnutí za kulturním létem v Trhových Svinech
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    Jihočeští rodáci
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23. ročník Festivalu Karla Valdaufa
Mezi ztráty loňského roku pat-

řilo i zrušení 23. ročníku Festivalu 
Karla Valdaufa. I konání letošního 
ročníku bylo do poslední chvíle 
nejisté, a  to nejen kvůli protico-
vidovým opatřením. Museli jsme 
počkat, až bude vysoutěžena re-
konstrukce náměstí a Trocnovské 
ulice, abychom se domluvili s  ví-
těznou stavební firmou, jak má 
naplánovaný harmonogram pra-
cí. Díky tomu, že firma Strabag 
naplánovala práce na náměstí až 
na začátek září, bylo konání festi-
valu umožněno. Oproti jiným roč-
níkům ale bylo podstatně méně 
času na přípravu, přesto si mys-
lím, že vše dopadlo velmi dobře.

Poté, co se předloňské rozšíření programu festivalu setkalo s vel-
mi pozitivním ohlasem, nebylo pochyb, že i  letos chceme takto 
pokračovat.

V  pátečním programu vystoupily hned dvě kapely, a  to Laura 
a  její tygři a Sto zvířat. Odměnou všem pořadatelům bylo roztan-
čené náměstí.

Hvězdou sobotního dopoledne věnovaného dětem byl dobře 
známý Michal Nesvadba z  Kouzelné školky, který od  první chvíle 
děti vtáhl do hry. Děti zaujal i Martin Čejka, kouzelník a iluzionista.

V  programu nechybělo ani vystoupení tanečního souboru 
Kukačky a nejedno děvčátko okouzlila vystoupení mažoretek skupi-
ny Starlette.

Bohužel se festivalu nemohl zúčastnit Karel Valdauf ml., který se v té 
době účastnil Noir film festivalu, kde zastupoval zesnulou paní Hanu 
Maciuchovou.

Zahájení nedělního dopoledne se tentokrát ze zdravotních důvo-
dů nemohl zúčastnit ani senátor Tomáš Jirsa, poprvé ale návštěvníky 
festivalu pozdravil jihočeský hejtman MUDr.  Martin Kuba. Jeho 
ani návštěvníky neodradilo deštivé počasí, které poznamenalo začá-
tek programu. Pan hejtman se velmi zajímal o život v našem městě 
a měli jsme čas vyměnit si názory na celou řadu otázek.

Velice děkuji všem návštěvníkům, sponzorům a také těm, kteří 
s podíleli na přípravě festivalu. Věřte, že už v průběhu festivalu se 
plánuje další ročník. Všímáme si toho, co by se dalo příště napravit, za-
znamenáváme i vaše podněty a těšíme se, že nám zachováte přízeň 
i příští rok.

Více o atmosféře festivalu napoví fotografie, kompletní fotogalerie 
je zveřejněna na webových stránkách města Trhové Sviny.

Foto: Jan Kypet Šmíd Mgr. V. Korčaková
 

 Martin Čejka Kukačky 

Z diáře  
starostky

 Laura a její tygři Sto zvířat 

Michal Nesvadba
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Starlette

Žadovjáci

Babouci a jejich Sokolíci

Fordance Orchestra

Jihočeský hejtman MUDr. Martin Kuba

Podhoranka

Otavanka

Fryštácká Javořina

Dokončení  na další straně
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	 Z	DIÁŘE	STAROSTKY	 pokračování

Roman Vojtek, Daniela Šinkorová a TOP Band

Kumpanovi muzikanti

Jižani

Petr Jančařík, moderátor

Milan Bašta, produkce
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	 Z	DIÁŘE	STAROSTKY	 dokončení

Jaroslav Svěcený a Virtuosi Pragenses

Léto nemůže být bez Raků

I bez koncertu kytarového virtuosa Štěpána Raka a  jeho syna 
Jana Matěje Raka si již těžko představujeme letní hudební sezónu 
v našem městě. I v letošním roce všechny, kteří se vydali za město 
do kostela Nejsvětější Trojice, jejich vystoupení potěšilo. Zazněly 
jak skladby, na které vždy všichni čekáme, tak i skladby zcela nové. 
Ve  velmi přátelské a  téměř rodinné atmosféře nejen krásná 
hudba potěšila naše srdce a duše. Některé věci nemusí být řeče-
ny, přesto diváci chápou, na  koho vzpomínáme a  komu posíláme 
pozdravy. A s krásnou hudbou a dobrými lidmi jsou i smutné věci 
méně bolavé.

Foto: D. Floder

Na rozdíl od Festivalu Karla Valdaufa nebyla tradice koncertů Jaroslava 
Svěceného v trhovosvinenském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
přerušena ani v loňském roce. I když i pro tento koncert platilo, že jsme 
se museli v loňském i letošním roce vypořádávat s měnícími se protico-
vidovými opatřeními.

Snad i  díky ochraně Trhovosvinenské madony vše dobře dopadlo 
i v letošním roce a zcela zaplněný kostel ocenil výkon jak houslového 
virtuosa Jaroslava Svěceného, tak i komorního orchestru Virtuosi 
Pragenses. Zejména při poslechu nejznámějších houslových koncer-
tů Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob si všichni uvědomovali, jak 
je jim tato hudba blízká a že ji vlastně dobře znají.

Foto: Jan Kypet Šmíd Mgr. V. Korčaková
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	 INFORMACE	Z	RADNICE
Zápis  z 15. jednání rady města
které se konalo 30. 7. 2021 od 15:00 hodin

Omluven: Pavel Randa

Rada města Trhové Sviny
• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 6)
• rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s Povodím Vltavy, státní podnik, 

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150  00 Praha 5 a  pověřuje starostku 
jejím podpisem. Nájem za  dočasný zábor části pozemku parc. č. 
1556/1 v  k.ú. Pěčín činí  2.882 Kč bez DPH, 3.487,22 Kč včetně DPH 
ročně. Cena bude vypočtená podle skutečné doby trvání nájmu. 
(pro 6)

• rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke  smlouvě budoucí o  zřízení věc-
ného břemene se společností EG.D a.s., Lidická 1873/36, Černá 
Pole, 602 00 Brno, na stavbu s názvem "Otěvěk - rekonstrukce NN". 
Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 756/1, 2246/1, 1068/3, 3/2, 
2245/20,  17/9, 2233/7, 2245/15, 20/1, 2245/3, 2245/18, 137/1, 137/3, 
2245/1, 146/5, 2219/2, 136/3, 142/5, 2230/10 v k. ú. Otěvěk. (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 "Rejta č. p. 439 kabel NN", za úplatu 
12.400 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. č. 3903, 
3905/7 v k. ú. Trhové Sviny. (pro 6)

• rozhodla zrušit usnesení RM č. 207/2021 ze dne 30. 6. 2021 na zá-
kladě odstoupení uchazeče p. Valtera od výběrového řízení na pro-
nájem části pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové Sviny a byla in-
formována o vypsání nového výběrového řízení na pronájem části 
pozemku parc. č. 3845/1 v  k. ú. Trhové Sviny za  účelem umístění 
stánku na prodej občerstvení a stánku na prodej vína. (pro 6)

• rozhodla zrušit usnesení RM č.210/2021 ze dne 30. 6. 2021. (pro 6)
• rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlouvu 

o dílo na akci "ÚV Otěvěk, Trhové Sviny obnova a doplnění techno-
logie" s firmou SPM CZ a.s., IČO 27195147, se sídlem Praha 4, Michle, 
Vyskočilova 1566, nabídková cena 23.663.390 Kč bez DPH. Rada 
města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. (pro 6)

• rozhodla v souladu se směrnicí města o zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu - odst. 3, písm. c) uzavřít kupní smlouvu na do-
dávku a  montáž interaktivní tabule v  rámci projektu „ZŠ Trhové 
Sviny učebna přírodních věd“, registrační číslo projektu CZ.06.4.59
/0.0/0.0/16_075/0014773, s firmou AV MEDIA SYSTEMS, a.s., Pražská 

1335/63, 102  00 Praha s  koresp. adresou: Žižkova 1, 370  01 České 
Budějovice, nabídková cena 141.545 Kč bez DPH (171.269,45 Kč včet-
ně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
(pro 6)

• ukládá OSÚMM připravit návrh pojištění městského majetku pro 
rok 2022 na základě jeho aktuální výše. (pro 6)

• rozhodla uzavřít smlouvu o výpůjčce mobilního dopravního hřiště 
s  Centrem služeb pro silniční dopravu na  dobu určitou do  31. 12. 
2025 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6)

• jmenuje komisi pro hodnocení nabídek výběrové-
ho řízení na zajištění svozu tříděného odpadu ve slo-
žení Mgr. Věra Korčaková (náhradník Pavel Randa), Ing. Vítězslav Král 
(náhradník Ing. František Kolář), Ing. Ivana Božáková (náhradník Jiří 
Čajan). (pro 6)

• rozhodla odpustit vstupné na Hudební festival Karel Valdauf 2021 
seniorům nad 75 let a dětem do 15 let. (pro 6)

• rozhodla uzavřít Smlouvu o využití obecního systému odpadové-
ho hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s ko-
lektivním systémem ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140  00 
Praha 4, IČ 27257843 a pověřuje starostku jejím podpisem. (pro 6). 
Rada města byla informována o  převedení povinnosti zpětného 
odběru ze strany města na Marius Pedersen a.s. (pro 6)

• schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021 a předkládá zastupitelstvu 
města na vědomí

 - změny v příjmech o celkovou částku 4.512.890,82 Kč
- změny ve výdajích o celkovou částku 4.512.890,82 Kč. (pro 6)

• rozhodla schválit Dodatek smlouvy o  dílo s  firmou FONTANA R, 
s.r.o., o snížení ceny z 558.700 Kč na 552.110 Kč, na základě nedodá-
ní podpěrné konzole. Rada města souhlasí s  ohledem na  situaci 
na trhu s nevymáháním penále z prodlení ve výši 4.749 Kč. (pro 6)

• rozhodla, na základě poptávkového řízení, zajistit dodávku nábyt-
ku pro školní jídelnu v Trhových Svinech od firmy Santal, spol. s r.o., 
Jiráskova 738, 379 01 Třeboň II, nabídková cena 382.087 Kč bez DPH 
(462.325,27 Kč včetně DPH) a pověřuje starostku podpisem smluvní-
ho dokumentu. (pro 6)

Věra Bartošová

Zápis z 16. jednání rady města,
které se konalo 13. 8. 2021 od 13:30 hodin

Omluven: P. Randa, P. Stodolovský

Rada města Trhové Sviny
• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5)
• rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke  smlouvě o  dílo akce "Stavební 

úpravy kuchyně a  jídelny Základní škola Trhové Sviny" týkající se 
termínu pro dokončení a změny ceny díla. (pro 5)

• byla informována o  požáru na  Tepelném hospodářství Města 
Trhové Sviny a o variantách řešení škod.

• souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. x, ulice Branka 
č. p. 593 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 7. 2022. (pro 5)

• rozhodla pronajmout část pozemku parc. č. 3845/1 v k. ú. Trhové 
Sviny za  účelem umístění stánku na  prodej občerstvení po  dobu 
trvání festivalu Valdauf 2021 panu T. Štěpánovi za  cenu 8.000 Kč 
na dobu určitou od 20. 8. 2021 do 22. 8. 2021. (pro 5)

• rozhodla, na základě výsledků výběrového řízení, uzavřít Smlouvu 
o dílo na zajištění svozu tříděného odpadu od 1. 10. 2021 s firmou 
Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČO 
42194940, nabídková cena 96.498 Kč/měsíc bez DPH (110.972,70 

Kč/měsíc včetně DPH). Rada města pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. (pro 5)

• byla informována o připravované žádosti o dotaci z Jihočeského 
kraje na spolufinancování akce "Vodovod a kanalizace Svatá Trojice, 
a to ve výši 635.676 Kč na vodovod a 1.159.120 Kč na kanalizaci.

• byla informována o zařazení akce „Trhové Sviny - kanalizace Rejta“ 
do Programu MZe 129 410 „Podpora výstavby a technického zhod-
nocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“.

• byla informována o  jednání a  zápisu Komise výstavby a  rozvo-
je města Trhové Sviny ze dne 3. 6. 2021. Rada města Trhové Sviny 
souhlasí s usnesením Komise výstavby č. 01/2021 a schvaluje za-
řadit návrh/architektonickou studii budoucí podoby ulice U Cihelny 
do návrhu rozpočtu města na rok 2022. (pro 5)

• rozhodla nevybírat vstupné na Hudební festival Karel Valdauf 2021 
od seniorů ve věku 75 a více let. (pro 5)

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

Věra Bartošová
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Občanské průkazy nově
Od srpna letošního roku platí nový zákon o občanských průkazech.

Jen v krátkosti si dovolím upozornit Vás na některé zásadní změny:
• do občanského průkazu není již možnost zapsat akademický titul
• nový typ občanského průkazu je s biometrickými údaji, snímají se 

otisky prstů od 12 let věku
• k vydání občanského průkazu nelze nikoho zmocnit
• nelze využít fotografii od fotografa ani fotografii ze systému
• nově se již nevydává potvrzení o občanském průkazu při ztrátě, 

zadržení apod.
• Policie ČR má povinnost přijmout od občana ohlášení o ztrátě ob-

čanského průkazu a ten zablokovat
• již se nebudou vydávat občanské průkazy k  výkonu volebního 

práva s platností 1 měsíce - tj. OP typu „blesk“ pro volby skončily

Za zmínku stojí i některé změny správních poplatků:
Vydání občanského průkazu ve standardní lhůtě mladšímu 15 let 

- 100 Kč.
Vydání nového za  průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcize-

ný 200 - Kč.
Vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před 

uplynutím platnosti - 200 Kč
Pracovníci Odboru správních činností MěÚ Trhové Sviny jsou při-

praveni zodpovědět dotazy k  výše zmíněným novinkám, ale hlav-
ně, stejně jako v minulých letech, poskytovat dobré a profesionální 
služby pro občany, kteří se na náš úřad obrátí.

Eva Pokorná  
vedoucí odboru správních činností MěÚ Trhové Sviny

	 INFORMACE	Z	RADNICE

Informace pro volby  
do Poslanecké sněmovny  

Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. 
října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá na  území České republiky, a  to ve  14 
volebních krajích. Hlasuje se i v zahraničí na zastupitelských 
a konzulárních úřadech ČR. Volič hlasuje v tom volebním okrs-
ku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči 
hlasující na voličský průkaz nebo voliči nacházející se v době 
voleb v  nemocnici, ústavu sociální péče nebo jiném obdob-
ném zařízení.

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší 
věku 18 let.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do  Poslanecké sněmovny jsou vytištěny 

pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. 

Hlasovací lístky týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí 
být ve všech volebních krajích označeny stejným vylosovaným číslem. 
Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koalice nepodaly 
kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném voleb-
ním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k  tomu nemusí hlasovací 
lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu 
a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla.

Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a ko-
alic, u kterých bylo při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zů-
stává pořadové číslo na hlasovacím lístku, původně určené pro tohoto 
kandidáta, neobsazené.

Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnu-
tí je na hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené 
informaci. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského 
úřadu.

Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. 
října 2021).

Vzorové hlasovací lístky a  informace o  případných tiskových chy-
bách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o  případném vzdá-

ní se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud krajský úřad 

obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování 
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta 
nepřihlíží.

Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a stát-

ní občanství České republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České 

republiky anebo cestovním průkazem. 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České 
republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování 
umožněno.

Průběh hlasování
Volič obdrží od  okrskové volební komise prázdnou úřední obálku 

opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hla-
sovacích lístků.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do pro-

storu určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování 
umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hla-
sovacím lístku, který vkládá do prázdné úřední obálky, může zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže 
hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení pre-
ferenčního hlasu).

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze je-
den hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném 
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které 
nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s  vybraným hlasovacím lístkem 
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací 
lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro 
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrsko-
vé volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední 
obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Dokončení na další straně
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Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v  jakémkoliv volebním 

okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku 
v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. 

Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, 

úřadu městské části nebo městského obvodu územně členěného sta-
tutárního města, úřadu městské části hlavního města Prahy) v  místě 
trvalého pobytu voliče.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požá-
dat pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad. 

Co se uvádí v žádosti
Žádost obsahuje jméno a  příjmení voliče, datum narození, adresu 

trvalého pobytu a případně požadovaný způsob doručení voličského 
průkazu.

Pro žádost o voličský průkaz není předepsaný formulář. 
Jak a do kdy lze žádost podat
Podáním v písemné nebo elektronické podobě s doručením úřadu 

do 1. října 2021
• na listině opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo
• v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče. 

Osobně do 6. října 2021 do 16.00 hodin; volič se dostaví na úřad, pro-
káže svoji totožnost a úřad o žádosti učiní úřední záznam. 

Kdy volič průkaz dostane
Úřad vydá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (23. 

září 2021). Předá jej osobně voliči nebo tomu, kdo má plnou moc s ově-
řeným podpisem voliče, nebo jej voliči zašle. Voličský průkaz lze na zá-
kladě žádosti zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič roz-
hodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den voleb dostavit na tento 
zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně může 
volič přistoupit k hlasování. 

Postup ve volební místnosti
Volič, který hlasuje na  voličský průkaz, musí průkaz odevzdat okr-

skové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku 
a sadu hlasovacích lístků.

Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, rozhodne hlaso-
vat ve "svém" volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat 
okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby 

mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 
Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou vo-
lební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do  přenosné volební 
schránky.

Hlasování ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení
Pokud volič pobývá v  době voleb do  Poslanecké sněmovny v  ne-

mocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném 
ústavu a zařízení (dále jen "zdravotnické zařízení"), které se nachází v ji-
ném volebním okrsku (obci), než do kterého podle místa svého trvalé-
ho pobytu náleží, může v tomto zařízení hlasovat.

Hlasování je možné:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů
(v případě dlouhodobějšího pobytu)
Voliče by měla o  možnosti zápisu informovat správa příslušného 

zdravotnického zařízení.
Údaje o voličích, kteří potvrdí zájem hlasovat na základě svého zápi-

su do zvláštního seznamu voličů, předá správa příslušného zdravotnic-
kého zařízení obecnímu úřadu v  jejím územním obvodu  nejpozději  
1. října 2021 do 14.00 hod.

V době hlasování se dostaví do příslušného zdravotnického zařízení 
členové okrskové volební komise s výpisem ze zvláštního seznamu vo-
ličů a přenosnou volební schránkou. Poté, co volič prokáže totožnost 
a  státní občanství České republiky platným občanským průkazem 
nebo cestovním dokladem, komise mu umožní hlasovat. Hlasovací 
lístky a úřední obálku obdrží volič od členů okrskové volební komise. 

b) na základě voličského průkazu
 Správa příslušného zdravotnického zařízení požádá příslušný obec-

ní úřad nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby 
zajistila hlasování ve zdravotnickém zařízení.

Voličský průkaz odevzdá volič členům okrskové volební komise, kteří 
se dostaví do zdravotnického zařízení s přenosnou volební schránkou, 
Poté, co volič prokáže svou totožnost a státní občanství České repub-
liky platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, obdrží 
úřední obálku spolu s hlasovacími lístky a může hlasovat. 

Volič má trvalý pobyt ve stejném volebním okrsku, ve kterém se 
nachází zdravotnické zařízení

V tomto případě může volič požádat obecní úřad nebo i ve dnech 
voleb "svou" okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost. Okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy 
s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zdroj:
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-

-snemovny-psp-2021-informace-o-zpusobu-hlasovani-2021.aspx

	 INFORMACE	Z	RADNICE	 dokončení

Jak probíhá vloupání do domu pohledem zloděje,  
studie nabízí nevšední pohled
Vidět svět kolem sebe očima zločince? Pro někoho možná trochu děsivá představa, ale pro policejní vyšetřovatele rozhodně lákavá mož-
nost, jak proniknout do mysli kriminálníků. A přesně tak, jako novou a neotřelou metodu reverzní kriminalistiky, zpracoval v roce 2019 tým 
nizozemských badatelů (vedených Claire Neeovou z Univerzity v Portsmouthu) svou originální pilotní studii. O co přesně šlo? 

Nee spolu s kolegy (a ve spolupráci s probační službou) vybrala tři 
vzorky osob: 56 profesionálních zlodějů-bytařů, kteří se specializova-
li na vykrádání domů, a nyní si odpykávali trest za mřížemi, potažmo 
už sekali latinu. Padesátku dalších provinilců, kteří měli v záznamech 
krádeže a  vloupání (ale bez oné specializace zlodějů-bytařů, prostě 
všeobecných pobertů), a kontrolní vzorek padesátky lidí, bez trestních 
záznamů. A těchto 161 dobrovolníků nechala v rámci studie „vykrást“ 
libovolné obydlí podle vlastního výběru.

Vloupání jako hra 
Neděste se, tahle praktická část probíhala jen ve  virtuální realitě, 

pod dozorem badatelů. Uměle vytvořené prostředí připomínalo po-
čítačovou hru, která ale s velmi grafickou přesností vykreslovala čtvr-
tě a  předměstí typického nizozemského města. Domy, jejich umístě-
ní, provedení fasády, dveří či oken, provoz na ulici, osvětlení -  to vše 
vycházelo z reálných podkladů. Na zkušených zlodějích, jejich trochu 
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amatérských kolezích z branže a do kriminálních počinů nezapojených 
civilistů pak bylo testování procesu vloupání. Studii a její jednotlivé zá-
znamy „z akcí“ pak s velkým nadšením sledovali i přizvaní policisté, kte-
ří měli vlastně poprvé možnost vidět, na základě čeho si zloději vybírají 
svůj cíl. A jak do něj pronikají, potažmo, jak se chovají uvnitř domu.

Což je naprosto unikátní přístup: v praxi totiž řeší vloupání až poté, 
co je realizováno, a s pomocí stop na místě čině dohledávají, kudy do-
vnitř domu zloděj pronikl. Jsou uvyklí řešit a  rekonstruovat prostup 
nenechavců domem takříkajíc z opačného konce celého příběhu. Tady 
jej poprvé mohli vidět od samého začátku, s tím, že behaviorální cha-
rakteristiky výběru cíle i kriminálního činu se silně lišily mezi profesi-
onálními bytaři, běžnými zloději a kontrolním vzorkem dobrovolníků. 
To vše viděno záznamem z VR brýlí, tedy očima konkrétních osob. Jak 
to vypadalo v praxi? Například šlo vidět, že se profesionální bytaři sku-
tečně vyznají.

Vědět, po čem koukat 
Předměstími a  konkrétními ulicemi se ve  vir-

tuální realitě pohybovali s  automatickou jisto-
tou. Nepůsobili rozhodně nápadným dojmem, 
ale  uměli se rozhlížet. Způsob, jakým rekognos-
kovali terén, pak slovně popisovali. „Z toho, jak 
lidé žijí, jak se starají o  květiny za  okny, jakou mají 
zahradu nebo jaké auto parkuje před domem, ne-
násilně vyčtete, co asi tak mohou mít doma a jakým 
způsobem asi bude domácnost organizována,“ zní 
jejich bezprostřední reakce. Profesně nezdatní 
zloději tohle neumí, mají tendence až neopatrně 
jednotlivá obydlí zvědavě okukovat, zastavovat 
se a  tím sebe činit nápadné. O  amatérech bez 
zkušeností raději nemluvit, protože jejich pohled 
nekoordinovaně těkal z místa na místo, bez jasné-
ho systému a výběru.

Profesionálové jdou najisto 
Když přišlo na výběr cíle, profíci měli rovněž jasno. Tři čtvrtiny z nich 

si nezávisle na sobě vybralo poslední a rohové domy, na okraji ulice. 
Ideálně takové, které disponovaly neosvětlenou zahradou. Do domu 
vstoupili zadem, skrze dvůr a jeho nepříliš zajištěné dveře. Běžní zloději 
to často zkoušeli jinudy, například okny, a kontrolní vzorek dost chao-
ticky prostupoval, kudy to jen šlo. Průnikem do domu ale „hra“ ve vir-
tuální realitě nekončila. Konečně se začalo krást! A jednotliví účastníci 
experimentu si mohli v konkrétních místnostech vybrat, co jen chtěli. 
I tady panovaly značné rozdíly. Amatéři například potřebovali na ob-
hlídku interiéru v průměru 22 minut času, zatímco profíci necelých 9. 
A dokonale se v plánu obydlí a jeho místnostech orientovali.

S televizí se špatně utíká 
V přízemí přitom trávili jen menší polovinu času, suverénně směřo-

vali do  ložnice. Proč? „Protože tam můžete narazit na šperkovnici nebo 
bezpečnostní schránku, ve které je toho víc, než kolik stojí celý dům,“ pro-
zrazují. Klasičtí pobertové a lidé z kontrolního vzorku tímhle expertním 
vhledem nedisponovali. Po scéně místností se pohybovali chaoticky až 
zmateně, a cílili na „zboží“, jako například spotřební elektroniku: počí-
tače, laptopy, chytré telefony, audiosety. Ta ale nechávala profesionály 
zločinu chladné. „S plochou televizí sotva můžete rychle utíkat nebo ne-
nápadně zmizet,“ připouštěli s pobaveným úsměvem. „A navíc většinu 
téhle drahé techniky nedokážete dobře zpeněžit. V zastavárně za ně dosta-
nete jen zlomek ceny, který neodpovídá námaze a riziku.“

Cíleně pásli po  „malých, ale  hodnotných věcech“. Šperky, prsteny, 
hodinky. Věci, které nic neváží, dá se jich snadno zbavit, ale pořád do-
stanete za ně slušnou cenu. A také osobní doklady: „Cestovní pas se ve-
jde do kapsy, a má u překupníků násobně vyšší cenu, než nový notebook.“ 
Profíci také měli podle prvotní prohlídky jasno v tom, jestli se vůbec 
vyplatí zacházet do suterénu nebo garáže, nebo trávit čas obhlídkou 
příborníků, potažmo obrazů na  stěnách. V  běžných domácnostech 
tady totiž klenoty nenajdou. Což se o amatérech říct nedalo, a  jejich 
snaha nabrat si luxusně vypadající reprodukce nebo sety příborů, při-
pomínající letité stříbro, by jim v praxi moc neprospěla.

Myšlenky zločince jsou přínosem kriminalistiky 
Povšechně byl ale výstup tohoto virtuálního testu, různých ukázek 

přístupů ke  vloupání, neobvykle robustní a  dozorující policisté si jej 
rozhodně pochvalovali. „Když víte, že jako první udělají A, pak B a nako-
nec C, můžete se na to prostě připravit,“ říká Nee. Na příkladu z Holandska 
by to znamenalo posílení bezpečnosti u zadních dveří nebo noční na-
svícení zahrady (případně její vybavení pohybovými detektory se svět-
lem), které by profesionální nenechavce odradilo. Pro velký úspěch byl 
experiment ve virtuálním prostředí zopakován (na vzorku 186 osob tří 
totožných kategorií) zopakován i v prostředí Velké Británie. S podob-
nými výsledky a závěry. A nyní nezbývá než čekat, kdy se virtuální vý-
zvy chytí i naši výzkumníci, potažmo policejní vyšetřovatelé.

Vhled do mysli zločince a možnost vidět svět kolem sebe jeho očima 
je totiž, z hlediska praktické bezpečnosti a zajištění objektů před krá-

dežemi, k nezaplacení.

Dobří holubi se vracejí 
Ani v  Belgii policisté nezahálí, a  vyzvali vědce 

z  oboru behaviorálních studií ke  spolupráci. Aby, 
při konzultacích s  konkrétními provinilci, vytvořili 
„mapu potenciálních rizik“. Ve  studii z  roku 2019 
pak na základě dat o 138 000 obydlí ze 193 typic-
kých čtvrtí, předměstí a venkova vykreslili ty „nej-
typičtější“ cíle nenechavců. Podle čeho si je vybí-
rají? Základem je nízká hustota zasídlení a  malá 
šance, že někoho při akci potkají. Preferovány jsou 
proto domy stojící stranou, prostorově odloučené. 
Ideálně menší byty a garsonky, zvlášť pak ty, které 
jsou v  pronájmu. A  zajímavost? Bytaři, alespoň ti 
z Belgie, se rádi pohybovali v prostředí, s nímž už 
byli z předchozích akcí obeznámeni. Takže pokud 
tu žijete v pronajatém bytě, a vaše sousedy nedáv-

no vybílili, můžete chovat reálnou obavu, že jste další na řadě.

A zatím v Česku... 
Z  nahodilých dat o  vloupáních a  bytových krádeží, jež mají vztah 

k  regionálnímu prostředí, jde vyčíst pár zajímavostí. Které ne vždy 
potěší. Podle čeho si pachatelé vybírají svůj cíl? Impulzivní typy to 
s  dlouhým plánováním nepřehání, a  nechají se pozvat nedovřeným 
či nezajištěným oknem, které je cestou prostupu v 84 % případů. Další 
preferovanou cestou je sklep a garáž (74 a 73 %). 

Analytičtější typy se rády informují předem, a před prázdninami je 
pro ně nejlepším zdrojem informací o movitosti a nepřítomnosti ma-
jitele prostředí sociálních sítích. Kam na sebe ochotně a chlubivě rádi 
naprášíme svou chystanou dovolenou. S klasickým zámkem si většina 
nenechavců poradí do dvou minut, u složitějších modelů pak do pěti. 
Přítomnost sousedů ve vedlejším bytě pro ně přitom není překážkou. 

Čím je tedy odradit? Bezpečnostními skly a bezpečnostními dveřmi. 
A poněkud problematické je to s alarmy. Zatímco ty připojené na cent-
rální pult bezpečnostních služeb mohou někdy zloděje-bytaře odradit, 
jiné (a nepřipojené) je naopak lákají. Jsou majákem faktu, že se uvnitř 
nachází něco hodnotného.

Kam schováváte peníze? 
Český bytař chodí také na jistotu. Když chce najít peníze v hotovosti, 

podívá se nejdřív do kuchyně a prohledá dózičky a hrnečky v policích. 
Pak jde do skříní s ručníky či ložním prádlem, za kterým si lidé často pe-
níze schovávají. A pro jistotu se podívá do splachovací nádržky na WC 
či pod vanu, pod kterou si lidé z nějakého důvodu ukládají větší částky 
zabalené v igelitu.

Zdroje:         ČeskéStavby.cz
 

ScienceDaily.com
 

Criminology
 

Journal of Quantitative Criminology
Radomír Dohnal

www.ceskestavby.cz
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Oznamování plánovaných odstávek elektřiny  
bude pro občany rychlejší a efektivnější
Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli 
opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci dis-
tribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého 
distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky 
o plánovaných odstávkách elektrické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat pláno-
vané odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, nejrychlejší 
a  nejekologičtější možnost a  tím je elektronické oznámení.“ vysvětluje 
Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti EG.D.

Tato změna se od  září bude týkat celých jižních Čech a  podstatné 
části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě elektro-
nických informací v datových schránkách vylepovali i informační letáky.,“ 
dodává Miroslav Točín z oblastního managementu.

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace 
o plánované odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou svá 
odběrná místa. Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které pak 
budeme ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách nebo 
servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, 
stačí si vybrat možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené registra-
ci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře 
za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i  letáček s QR 
kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

 Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.
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KRONIKA MĚSTA TRHOVÝCH SVIN 8 František Boček

	 Z	HISTORIE	



Obyčeje
O vánocích přináší Ježíšek stromeček ve  všech rodinách jakékoliv 

příslušnosti náboženské, na  Štědrý den se zachovává půst, večer je 
obligátním jídlem ryba, potom ořechy, jablíčka a pekou se na vánoce 
vánočky a střílí se. O Třech králích se napisují na dvéře tři křížky, slévá se 
olovo, polévají koně mlékem a koledníci chodí v celém období vánoč-
ním, o Třech králích, o velikonocích, na Vše svaté. Na konci masopustu 
se pekou koblihy, hýří se, chodí maškary jsouce doprovázeny zástupy 
dětí i dospělých. Z Rejt přicházejí na tyto dni koledníci, jinoši v národ-
ních krojích, kteří zpívajíce tančí cosi. O Hromnicích se světí v kostele 
svíce „hromničky“. Jen nejstarší je rozsvicují o bouřce, ale umírá-li kdo, 
tu jej rozsvícenými hromničkami obnášejí. Na Popeleční středu se vra-
cejí věřící z kostela s viditelným znamením popelce na čele. O Květné 
neděli se světí kočičky, t.j. košťata z prutů kvetoucí jívy, jímž se zde říká 
„beránky“ a  bývají vysoké 1 - 4 metry. Věřící dávají pruty za  obrazy 
na  stěnách a  zapichují je do  mladého osení. Některý den velikonoč-
ního týdne se chodívají někde modlit do zahrady. Na Velký pátek se 
zachovává přísný půst a není vhodné ani hrát ani zpívat. Ani v postě 
ani v adventě se netancuje. Když se o velikonocích nezvoní, chodí hoši 
řehtat. Kluci mají řehtačky, jiní klapačky a provázejí zástupce kostelní-
ka, který místo zvonění jezdí po městě s řehtačkovým trakařem a kluci 
v zástupu (houfu) řehtají s ním a klapají, až uši zaléhají. Nebývá tato 
akce jednotná. Rozkolníci se shromažďují u hasičského skladiště (bývají 
to Novoměšťáci) a chodí samostatně. Vejce se barví rozličnými barvami 
a jimi se „puká“. Kdo má příliš pevné, upadá v podezření, že má „smolí-
ka“. V úterý velikonoční se chodí pukat k Sv. Trojici. O Vzkříšení a Božím 
těle se konají průvody kolem náměstí. Zvláště o Božím těle bývá prů-
vod slavnostní. Na náměstí postaví sousedé 4 oltáře, ozdobí květinami, 
kolem náměstí se napíchají břízky, cesta se posýpává travou a družičky 
v bílých šatech od tříletých děvčátek počínajíc jsou ozdobeny věneč-
ky z polních květin a z košíčků, jež nesou na rukou, sypou lístky květů 
na cestu, po níž kráčí pod nebesy kněz, nesoucí hostii. Dříve se účastnili 
v uniformách „Spolek vojenských vysloužilců“ a hasiči, nyní náhradou 
začali krojovaní „Orli“. Konali též stráž letos u Božího hrobu o velikono-
cích. Na sv. Trojici schází se k Sv. Trojici pod korouhvemi mnoho procesí 
(poutníků) z okolí. Před sv. Janem pálí kluci oheň na Bukvické a háze-
jí košťaty hořícími. Obyvatelstvo vychází pohlédnout na ohně v okolí 
blízkém i dalekém. O posvícení se pekou koláče a husa. Letos byla vy-
věšena výzva městské rady, aby se slavilo posvícení václavské (pokud 
se oslavuje) místo císařského. Na Vše svaté se pekou rohlíky a koledníci 
zpívají: „Na Vše svatý rohlíky, by byly hodně veliký.“ Před sv. Mikulášem 
chodí sv. Mikuláš, anděl a čerti. Děti si dávají za okno talíř a sv. Mikuláš 
do rána založí. Kolem sv. Mikuláše konává se každým rokem Mikulášská 
zábava, o níž se rozdávají dárky. Rok se zakončí Sylvestrovskou zába-
vou hrubšího rázu, o níž bývá účast velmi veliká. O Novém roce chodí 
gratulovati ponocní a hajní. Dříve chodívali též kominíci, strážníci, lam-
pář a listonoš přinášejíce tištěná blahopřání s kalendáříkem a listonoš 

knížku. Letoškem 
přestali, někteří již 
dříve.

„Vodržky“
Přástky pomi-

nuly, mladá gene-
race vůbec přísti 
neumí, ale v  zimě 
se večer scházívají 
na „vodržky“ a „pá-
pěrky“ zanášejí 
mládencům pod 
okna. Doderky se 
oslavují tancem 
a kořaličkou.

Pohřby
O pohřbech 

není zvykem uspo-
řádati na  hřbi-
tovech okázalé 
výjevy s  nářkem 
a  pláčem. Večery 
před pohřbem se 
scházívají známí do  domu smutku na  modlení. Zpívání žaltáře o  po-
hřbu je obyčejem. Velký pohřeb doprovází hudba, o menším jen lesní 
rohy troubí miserere a chudý pohřeb je tichý. Před válkou byl zřízen po-
hřební ústav p. Fürbecka. Velký pohřeb mívá vůz pohřební, menší jen 
stejnokroje, neodnesou-li mrtvého příbuzní a známí. Pohřební náklad 
na pohřeb uspořádaný ústavem činí nyní 400 K až 3.000 K. Venkované 
přivážejí rakev do průjezdu některého známého nebo zájezdního hos-
tince a odtud odnášejí rakev sami na hřbitov a to přátelé a známí téhož 
rodu a druhu jako byl zemřelý, na příklad ženu odnášejí ženy, pannu 
panny. Potom se pohřeb, zejména venkovský, zapíjí.

Svatby
Svatby do převratu byly všechny církevní. Do kostela se chodí prů-

vodem z domu nevěsty, v němž se svatba strojí. Po oddavkách nastá-
vá svatebčanům, ozdobeným myrtou s  pentličkou (nevěsta věneč-
kem), hodování, pití, zpěv výskot. Starobylé obyčeje ve  městě mizejí 
a i na venkově bývají více nerozumné než pěkné. Nového zákona o roz-
vodu použito v několika případech.

Pití lihovin
Také venkovské křty zacházívají do hostince na víno.
Z toho viděti, jak důležitou složkou našeho života jest vedle nábo-

ženského obřadu alkohol. Domů však si kupuje 
pravidelně pivo jen málo rodin, za to v hostincích 
se pije ze zvyku. Pivo se nalévá do  půllitrových 
sklenic. Kdo by vypil jen jednu, byl by považován 
za skrblíka. Nepiják vypije asi 2 sklenice nebo tři, 
pijáci mívají jich třeba 20. Aby nenastala mýlka, 
psávají hostinští na tácek čárku za každou nalitou 
sklenici. Víno píti není oblibou, ač se ve  všech 
hostincích prodává. Sladké víno červené pijí ven-
kovské ženy, když v  neděli dopoledne zajdou. 
Víno se měří na čtvrtlitry, nebo osminky. Za války, 
když nebylo piva, se rozmohlo pití likérů. Kořalky 
se čepují a  pijí v  mnoha kupeckých krámech 
mimo hostince. Tam propíjejí část výdělku, někdy 
i  celý, sociálně nejslabší. V  rodinách se mnoho 
alkoholu nevypije, méně než ve  městech. Za  to 
za  války se rozmohlo vaření piva v  domácnos-
tech. Nedostatek dobré vody spotřebu lihových 
nápojů zvyšuje.Boží tělo před I. světovou válkou

Berani o květné neděli
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Kuřáci
Kouření je obyčejem. Dýmky, cigára, cigarety, vše se hodně kouří, 

více než před válkou. V hostincích kouří téměř všichni hosté a bývá tam 
jako v udírně, neboť není nikde dostatečná ventilace.

Šňupáci
Šňupáků je méně a jen v starší generaci.

Abstinenti
Snahy abstinentní se částečně ujímají v generaci mladé.

Trhy
Atrakcí svinenskou jsou trhy, jež se konají každou středu. Říká se 

středě svinenský Boží hod. Sviny oživnou, stanou se dvojjazyčné. Cizí 
kupci, převážnou většinou Židé, přijíždějí někdy již o  den dříve. Lze 
zde na  několika místech nocovati, vždyť i  mimo trhy přijíždí hodně 
obchodních cestujících. Na tržišti stojí po stranách stánky provaznic-
ké, uzenářské a v boudě se prodává pivo. Kupující a prodávající stojí 
proti sobě, křičí na sebe a tleskajíce si vzájemně na pravice donucují 
se přidati a sleviti. „Boží hod“ se končí v hostincích. Pivo teče, mluva 
bývá neobyčejně hlasitá a jadrná: „Kráva jako anděl a já vůl ji prodal!“ 
Klobouky bývají u většiny na hlavě.

Hostince
Hostince bývají znečištěny, neboť kuřáci háží „slavíky“, „špačky“ 

a popel na zem, a i slušný člověk neostýchá se vyklepati dýmku na zem; 
potom se do toho naplije, ač musí být podle úředního nařízení v kout-
ku plivátko. Od války sirky na stole nebývají, za to se objevily na talířích 
na stolech rohlíky a housky.

Separátní místnost hostinská
Před válkou byla v hostinci u Lukšů separátní místnost denně ote-

vřená, pivo o něco dražší. Byla to spolková místnost „Tylu“. Je v ní pi-
ano, harmonium, kulečník, skřínka na  přečtené časopisy, na  stěně 
sádrové poprsí J. K. Tyla, obrazy Riegra, Jungmanna, Smetany, Tyla 
a  Komenského, diplom Ústř. Matice Školské. Vše v  úhledné úpravě. 
Stálá společnost hostů odebírala mimo noviny také časopisy: Volné 
Směry, Zlatá Praha, Český Svět, Hudební Revue, Dalibor, Krása našeho 
domova, Humory. Mimo to se tam hodně „Filků“ přehrálo, plzeňského 
vypilo, mnoho přehrálo a přezpívalo. Za války se místnost uzavřela, ne-
bylo čím svítit a topit. Teď se jen dle potřeby otevírá a po časopisech 
ani památky! jsou jen noviny a plzeňské!

Tance
Mimo karty, vysedávání v hospodě je nejmilejší zábavou tanec, di-

vadlo a  sport. O  masopustě plesy: sokolský, hasičský, řeznický, býval 
veteránský, letos i  mládenecký, klerikální a  komunistický, před na-
rukováním bývá rekrutský, o  masopustním pondělí Klubu dělnické 
mládeže nár. sociální. U  Fantů bývají často muziky v  neděli, které se 
počínají již před polednem, a  v  létě se tancuje „na  Kruhovce“ nebo 
v „Bosně“ a v nově zřízené verandě u Princů v loubí. Sokolský ples bývá 
v Sokolovně, ostatní u Fantů. Sály bývají dekorovány, dámy v drahých 
toiletách, muži v černých šatech. Tancují se hlavně valčíky, polky, ma-
zurka, kvapík („na šest“), národní beseda, čtverylka, zřídka jiný uprave-
ný národní tanec. Tance podivných jmen, jež teď hýbají světem, se sem 

dosud nedostaly. O půlnoci si mládenci zazpívají a o řeznickém se vy-
provází ráno s muzikou. Rvačky o muzikách již asi 15 let se nevyskytují.

Divadlo
Divadelních představení bývá do roka několik; průměrně nevynikají 

ani výběrem kusů, ani provedením nad prostřednost. Hrávají se nej-
více frašky. Obyčejně se hraje pro peněžitý zisk k  některému jinému 
účelu než lidové vzdělání. Hrávají Klub mládeže sociální, Sokol, Skauti. 
Bývají zde též divadelní společnosti kočovní a dobře se jim dařívá. Pro 
kusy vážné není zájmu, na operetách bývá nabito. Bohužel, herci se řídí 
vkusem diváků! Rovněž kabarety a biografy požívají přízně, když sem 
zavítají. Pro děti hrávají invalidi loutkové divadlo, jež si sami pořídili. 
Stálého jeviště není, výprava skrovná.

Slavnosti
V  létě se konávají slavnosti. Bývá jich několik: Sokol, invalidi, spo-

lek pro postavení pomníku padlým, některé politické strany, teď 
též sportovci a  Orli. Účel jejich je buď representovati, nebo vytěžiti. 
Uspořádání bývá stejné. Před slavností se vybírá po  domech na  bu-
ffet, slavnost se počíná průvodem (zřídka též alegorickým) s hudbou 
do hostince „u Sokola“, k Trojici, do Ferendice, k Panským; tam se cvičí, 
nebo hraje, vnucují se losy do tomboly, květiny ke koupi, pohlednice 
a podobně. Někdy bývá též nějaký proslov. Večer po některých slav-
nostech je věneček. Každým rokem pořádá se slavnost (vedením Nár. 
Jed. Pošumavské) v Čížkrajicích za příčinou posílení menšiny a ve pro-
spěch tamější školy. Hlavním činitelem při ní bývá Sokol. Letos se chtěli 
zúčastniti též Orli v  krojích. Pořadatelstvo poděkovalo za  toto repre-
sentativní vystoupení, ježto by odmítl součinnost Sokol, až dosud nej-
spolehlivější a nejbezpečnější opora. Orli se tím urazili a podali jakousi 
stížnost ústřednímu výboru Pošumavské Jednoty.

Hudba, zpěv
Hudba i zpěv jsou zde v oblibě. Nyní jsou zde 3 hudební kapely. O ně-

kterých slavnostních příležitostech hrává na náměstí hudba. Kostelní 
zpěv pěstoval p.  učitel Klíma a  o  velikých svátcích bývá mše figurál-
ní. Hudbu a zpěv pěstuje spolek „Tyl“. Pořádá akademie, na programu 
bývala čísla salonního orkestru, zpěvy solové, sbory mužské a i ženské, 
též smíšené. Někdy byl pozván jako host cizí solista. V „Tylu“ účinkovali 
dříve svorně příslušníci všech stran a produkce zasluhují zmínky.

„Vltava“
Na příklad dne 6/8 1910 v předvečer sokolského sletu sehrál salon-

ní orkestr Smetanovu „Vlast.“ Zpěváci vystupovali ve  stejném úboru. 
Teď asi dva roky jeví se stagnace. Návštěva na akademiích bývala slabá. 
Hudbu pěstují zvláště rod Valterů a Valdaufů.

Jiří Čajan

Hostinec u Lukšů

Hudebniny z archivu Tylu
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Program KIC na září
Přejeme všem žákům i rodičům veselý start do nového školního roku!

Sobota 4. 9.  od 17:00 - loutkové divadlo Kašpárek a dřevěný ko-
ník (na Buškově hamru)

Sobota 4. 9. ZA PŘÍRODOU, HISTORIÍ A ENERGIÍ ŠUMAVY s prů-
vodkyní Jitkou Bartyzalovou

Pátek 10. 9.  od 19:30 do 22:00 - Noc netopýrů (Večerem provede 
Lukáš Šimek)

Sobota 11. 9.  od 14:00 - Timbersport (CZECH CUP Trhové Sviny 
2021 - DŘEVORUBECKÁ SHOW - podrobnosti viz v  článku na  této 
straně), k tanci a poslechu zahraje od 19:00 kapela Mašinka

- 4 soutěžní disciplíny: přeřezávání ležící klády, přeřezávání stojící 
klády, řezání motorovou pilou, řezání ruční pilou

  - 2 exhibiční disciplíny: sekání ve  výšce, řezání pilou s  velkým 
výkonem

Město Trhové Sviny vás zve na  dřevorubeckou show s  dopro-
vodným programem a večerní tancovačkou

V sobotu 11. září od 14:00 se v blízkost Buškova hamru uskuteční 
soutěž STIHL Timbersports®, závod Czech Cup 2021. Připraveny jsou 
také divácké soutěže. Po závodu bude akce pokračovat navazující 
taneční zábavou s kapelou Mašinka. 

Akce se koná u nás poprvé. V areálu hamru bude připravena stage 
a zázemí pro samotný závod, kdy diváci budou moci sledovat oprav-
dové siláky v akci.

Akce se zúčastní i  několikanásobný mistr Evropy Martin Komárek, 
který kromě samotné účasti v závodu předvede také exhibiční vystou-
pení, kdy ukáže divákům disciplíny jako je sekání ve výšce Springboard 
nebo disciplína Hot Saw - řezání s pilou o výkonu 70 koní.

Zeptali jsme se Martina Komárka, jak se na akci těší: „Jistě se těším, 
jsem Jihočech a Novohradské hory mám rád, také vaše město beru jako 
rodiště prezidenta Emila Háchy, který pro nás mnohé dobré udělal. Prostě 
náš sport k vám patří a jistě najde velký počet zájemců, kteří budou moci 
naživo vše shlédnout, sám jsem si to „trochu“ ztížil, protože mám druhý 
den v Švýcarsku kvalifikační závod na Mistrovství světa v Trophy a pojede-
me tam přes noc, jistě přijďte, bude to zajímavé, zvu vás“.

Soutěžit se bude celkem ve  čtyřech disciplínách, a  to přesekávání 
ležící klády - Underhad chop, přesekávání stojící klády - Standing chop, 
řezání motorovou pilou Stock saw a řezání ruční pilou Single Buck. K vi-
dění budou souboje těch nejlepších českých dřevorubců.

„Během závodu budou odříznuty kotouče, na které se budou moci po-
depsat závodníci. Kromě kotoučů bude možné získat i kotouč podepsaný 
Martinem Komárkem, který pořádá v  rámci této akce svou autogramiá-
du,“ dodává za město paní Šárka Floderová.

Po odpoledním programu bude navazovat večerní taneční zábava 
s kapelou Mašinka. Country večer s úspěšnou kapelou, která do pro-
středí Buškova hamru  jistě zapadne, zcela určitě vytvoří příjemnou 
atmosféru.

Vstup na akci, včetně večerní zábavy, je zdarma. KIC T. Sviny

	 KULTURA

Novinky ve fondu knihovny
Benková, Jana: Štěstí
Harasimová, Marie: 
 Klinická smrt
Roberts, Nora: Úkryt
Isaac, Catherine: 
 Co stálo ve hvězdách
Dlouhý, Michal: 
 Četnická abeceda
Child, Lee: Ochránce
Yrsa, Sigundadóttir: Poprava

Kallentoft, Mons: 
 Dívám se, jak padám
Mayne. Andrew: Temný vzorec
Gray, Lisa: Beze stopy
Fields, Helen: Dokonalý zločin
Grebe, Camilla: Lovec stínů
Connelly, Michael: 
 Poslední kojot
Clark, Julie: Poslední let

Mgr. V. Hájková

Hvězdy rozzářily Sviny
Trhové Sviny si v  posledních letech dokážou dosáhnout na  to nejlepší, co současná česká 
kultura nabízí. Koncertují tu přední hudebníci, představení sem přivážejí známá a oblíbená 
divadla, v létě sem zavítali také jedni z nejsledovanějších českých autorů. Festival Svinenské 
čtení (SVIČ), připravovaný Šárkou Floderovou a týmem Kulturního a informačního centra, při-
pravil koncem července pět literárních večerů. Besedy a autorská čtení oživila ambit kostela 
Nejsvětější Trojice, Buškův hamr, bývalý hřbitov u kostela Nanebevzetí Panny Marie, chladné 
počasí zahnalo účastníky jeden večer do kulturního domu. Hlavním tahákem prvního ročníku 
byla Alena Mornštajnová (letos už prodala půl milionu knih, hitem se stal především román 
Hana), se svými texty a příběhy zavítali do města rovněž Jiří Hájíček, Petr Stančík, Lukáš 
Boček a Jan Štifter. Trhové Sviny se tak objevily v hledáčku čtenářů z celého Jihočeského 
kraje - mířili do města proto, aby se setkali se svým oblíbeným autorem. Kulturní a informační 
centrum začíná připravovat druhý ročník.
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KINA
Kino T. Sviny

2. 9. čtvrtek v 19:30 
PRVOK, ŠAMPÓN, 
TEČKA A KAREL

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

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

6. 9. pondělí v 19:30 
ATLAS PTÁKŮ

Česko / Slovinsko / Slovensko | 2021 | 92min. | Drama
Když se ve staré rodinné firmě ukáže, že z ní kdosi vyvádí pe-
níze ve velkém, nastává konfrontace s novou realitou, na níž 
nebyl nikdo připraven.
Režie: Olmo Omerzu
Hrají: Miroslav Donutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, 
Eliška Křenková, Vojtěch Kotek, Pavla Beretová, Martin Ha-
velka, Jan Vondráček, Philipp Schenker, David Bowles, více

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

9. 9. čtvrtek v 19:30 
10. 9. pátek v 19:30 
AFTER: TAJEMSTVÍ

USA | 2021 | romantický
Třetí díl filmového a knižního fenoménu After přinese pro 
osudovou lásku Tessy a Hardina  zatím největší zkoušku.
Režie: Castille Landon
Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Arielle Ke-
bbel, Mira Sorvino, Stephen Moyer, Louise Lombard, Rob Es-
tes, Carter Jenkins, Kiana Madeira, Chance Perdomo, Frances 
Turner, Angela Sari

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

11. 9. sobota v 19:30 
12. 9. neděle v 19:30 
JEDINĚ TEREZA

Česko | 2021 | 100min. | Komedie, Romantický
Tomáš (Igor Orozovič) s Terezou (Veronika Khek Kubařová) 
prožívali lásku jako z učebnice. Poznali se na střední, přesko-
čila mezi nimi jiskra a pak už to jen doutnalo a hořelo.
Režie: Jaroslav Fuit
Hrají: Veronika Khek Kubařová, Igor Orozovič, Matouš 
Ruml, David Matásek, Lenka Vlasáková, Emma Smetana, 
Václav Kopta, Jiří Vyorálek, Iva Janžurová, Anna Schmidtma-
jerová, Pavel Řezníček, více

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

12. 9. neděle v 17:00 
13. 9. pondělí v 17:00 
SHANG-CHI A LEGENDA 
O DESETI PRSTENECH

USA | 2021 | 133min. | fantasy, dobrodružnÝ
Hlavním hrdinou je superhrdina čínského původu Shang-Chi, 
který je konfrontován se svojí minulostí, když je zapleten 
do sítě tajemné organizace Deset prstenů. Jedná se o druhý 
film ze čtvrté fáze MCU. Ve filmu uvidíme skutečného zápo-
ráka Mandarina.
Režie: Destin Daniel Cretton
Hrají: Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu-wai, Fala 
Chen, Florian Munteanu, Ronny Chieng, Michelle Yeoh, 
Meng'er Zhang

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč
13. 9. pondělí v 19:30 
SMOLNÝ PICH ANEB 
PITOMÝ PORNO

Rumunsko / Chorvatsko / Česko / Lucembursko | 2021  
106min. | Drama, Komedie, Erotický

Kariéra učitelky Emi se ocitne v ohrožení, když se na interne-
tu objeví video, v němž se oddává sexu se svým manželem. 
Nenápadná třicátnice je proto postavená před rodiče svých 
žáků, kteří mají rozhodnout o jejím setrvání v učitelském 
sboru na prestižní střední škole.
Režie: Radu Jude
Hrají: Katia Pascariu, Kristina Cepraga, Tudorel Filimon, 
Ilinca Manolache, Alexandru Potocean, Nicodim Ungureanu, 
Andi Vasluianu, Dana Voicu, Petra Nesvačilová

Mládeži do 18 let nepřístupné
Vstupné: 100 Kč

16. 9. čtvrtek v 19:30 
ZÁTOPEK

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

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

18. 9. sobota v 17:00 
19. 9. neděle v 17:00 
MIMI ŠÉF: RODINNÝ PODNIK

USA | 2021 | 107min.
Animovaný / Komedie / Rodinný

Když se na konci Mimi šéfa bráchové Tim a Ted konečně 
skamarádili, zdálo se, že jim to vydrží napořád. V pokračo-
vání s podtitulem Rodinný podnik jsou oba dospělí a totálně 
odcizení.
Režie: Tom McGrath

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč

18. 9. sobota v 19:30 
19. 9. neděle v 19:30 
CESTA DOMŮ

ČR | 2021 | 92min. | komedie
Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fy-
zickém, ale i duchovním. Je to cesta do našeho rodiště, cesta 
k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím.
Režie: Tomáš Vorel
Hrají: Tomáš Vorel jr., Lucie Šteflová, Eva Holubová, Bolek 
Polívka, Tomáš Hanák, Barbora Nimcová, Vojtěch Vovesný, 
Milan Šteindler, Tomáš Vorel

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

20. 9. pondělí v 19:30 
STINGL - MALÝ VELKÝ OKIMA

Česko | 2021 | 90min. | Dokumentární
Celovečerní dokumentární film o životním poznání slavného 
etnografa, cestovatele a nejvydávanějšího českého spisova-
tele všech dob Miloslava Stingla.
Režie: Steve Lichtag

Mládeži přístupné
Vstupné: 100 Kč

24. 9. pátek v 19:30 
25. 9. sobota v 19:30 
ZBOŽŇOVANÝ

Česko | 2021 | Komedie, Drama
Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde 
do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice 
a nyní se těší na zasloužený odpočinek.
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana Kronerová, Ivana Chýlková, 
Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Štěpán Kozub, Martina Czy-
žová, Taťjana Medvecká, Lukáš Melník, Kryštof Michal, více

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

25. 9. sobota v 17:00 
GUMP - 
PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT

ČR | 2021 | 90min. | rodinný
Příběh psí pravdy, lásky a naděje. „Jsem Gump a byl jsem 
toulavej pes...“
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, 
než najde své štěstí, a to štěstí pes najde jenom s člověkem.
Režie: F. A. Brabec
Hrají: Boleslav Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel 
Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Patricie Pagáčová, Ma-
rek Taclík, Zbigniew Czendlik, Hana Holišová, Olga Lounová, 
Karin Krajčo Babinská, Nela Boudová, Anna Šulcová, Natálie 
Rožková, FattyPillow, Karlos Vémola, Zdeněk Dušek, Ivan 
Trojan

Mládeži přístupné
Vstupné: 100 Kč

26. 9. neděle v 19:30 
BLACK WIDOW

USA | 2021 | 133min. | Akční, Dobrodružný, Sci-Fi
Scarlett Johansson alias Black Widow se po dekádě v Marvel 
Cinematic Universe konečně dočkala svého prvního sólového 
dobrodružství, které však bude úplně jiné, než jaké doposud 
poznala.
Režie: Cate Shortland
Hrají: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, 
David Harbour, O,T,Fagbenle, Ray Winstone, William Hurt, 
Robert Downey Jr, Michelle Lee, Yolanda Lynes, Nanna Blon-
dell, Ever Anderson, Olivier Richters, Marce Dorian, více

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 100 Kč

27. 9. pondělí v 19:30 
MARŤANSKÉ LODĚ

Česko / Norsko | 2021 | 77min. | Romantický, Drama
Martin (Martin Kyšperský) a Eliška (Eliška Křenková), hlavní 
hrdinové filmu Marťanské lodě, se poprvé setkávají na na-
rozeninové party ve vybydlených prostorách brněnského 
nádraží. Mladá psycholožka hudebníka pozve na přednášku, 
kterou pořádá.
Režie: Jan Foukal
Hrají: Eliška Křenková, Martin E,Kyšperský, Jan Strejcovský, 
Anita Krausová, Agáta Červinková, Pavel Zatloukal, Cyril Kap-
lan, Jiří Konvalinka

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

30. 9. čtvrtek v 19:30 
NENÍ ČAS ZEMŘÍT

Velká Británie / USA | 2021 | 163min.
Akční, Dobrodružný, Krimi, Thriller

James Bond, agent 007, skončil aktivní službu a užívá si za-
sloužený odpočinek na Jamajce. Klid však nemá dlouhého 
trvání – objeví se totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA 
a požádá ho o pomoc.
Režie: Cary Joji Fukunaga
Hrají: Daniel Craig, Rami Malek, Ana de Armas, Ralph Fie-
nnes, Ben Whishaw, Jeffrey Wright, Naomie Harris, Léa Sey-
doux, Rory Kinnear, Billy Magnussen, David Dencik, Lashana 
Lynch, Christoph Waltz, Dali Benssalah, Priyanga Burford, 
Eliot Sumner, Douglas Bunn, více

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 140 Kč

DIVADLA
Divadelní sál KD T. Sviny

11. 9. sobota v 16:00 Premiéra
Metropolitní divadlo Praha
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ

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

Mládeži přístupné
Vstupné: 80 Kč

17. 9. pátek v 19:00 Premiéra
Divadlo Na Maninách
ŽENA, KTERÁ 
UVAŘILA SVÉHO MANŽELA

komedie | 2015 | 130min.
Černá komedie, která je exkurzí do světa žárlivosti, zrady, 
nevěry, klamů a ponížení a ukazuje nový význam rčení, že 
láska prochází žaludkem.
Režie: Debbie Isitt
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, Otmar Brancuzský

Mládeži přístupné
A / B / C: 330 / 320 / 300 Kč

22. 9. středa v 19:00 Premiéra
Divadelní spolek  Frída
SEX, DRUGS, ROCK & ROLL

komedie | česko | 90min.
Příběh inscenace je sondou do života absolventa herecké 
školy, který se po neúspěšné
kariéře uchýlí ke zhýralému způsobu života.
Režie: Dodo Gombár

Mládeži do 12 let nevhodné
 V předprodeji: 280 Kč
 V předprodeji: 270 Kč
 V předprodeji: 250 Kč

26. 9. neděle v 16:00 Premiéra
Divadlo Agáta 
O PRINCEZNĚ, 
KTERÁ RÁČKOVALA

pohádka, muzikál | česko | 60min.
Pohádka o princezně, která si zakládala na své urozenosti, 
je plná humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka 
Rytíře.

Mládeži přístupné
 V předprodeji: 80 Kč

ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:

http://
knihovna.tsviny.cz

 PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2021 
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU
A  ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM  JSOU UVÁDĚNY V  TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU
Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na: https://tsl.zpravodaje365.cz Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: kultura@tsviny.cz 
http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz

tsl. ZPRAVODAJE365.cz



STRANA 16 TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2021

	 CENTRUM	KOMUNITNÍCH	AKTIVIT	 pokračování

Malé ohlédnutí za tím,  
co se dělo v srpnu v CKA

V  CKA o  prázdninách probíhaly příměstské tábory. Jedním z  nových 
a velmi povedených byl Multimediální tábor, kde si děti vyzkoušely 
tvorbu reportáže od scénáře, realizace, postprodukce, střihu až po mul-
timediální úpravu. Účastníci si zkusili pracovat v  týmu, měli možnost 
seberealizace a dozvěděli se spoustu informací o našem městě. Vznikla 
z toho krásná reportáž, kterou natočily samy děti a na kterou se můžete 
podívat na stránkách našeho města.

S psycholožkou Mgr. Kristýnou Markovou jsme si povídali tentokrát 
o emocích a povedený byl i společenský večer při degustaci čajů, kte-
rým nás provedl budějovický čajovník Jakub Vavřina.

V září v  Centru komunitních aktivit obnovíme pravidelné aktivity 
a pozveme mezi nás zajímavé hosty: vizážistku Bc. Lenku Pražákovou, 
která nám poradí, jak být v  každém věku krásná, fyzioterapeutku 
Bc.Aničku Havelkovou, která se zaměří na  problémy s  páteří. Chybět 
nebude také psycholožka Mgr. Kristýna Marková, která nám tentokrát 
bude povídat o kvalitním spánku.

pm

Pravidelné aktivity v září v CKA
Senior klub - od 6. září 2021 od 9:00 hodin

V tomto školním roce bude opět pokračovat Senior klub, ve kterém 
se schází lidé seniorského věku u kávy či čaje a u dalších vzdělávacích, 
kreativních, společenských a přednáškových činností. Nabízíme seni-
orům pravidelná setkávání při Univerzitě třetího věku, při trénování 
paměti. Velmi oblíbenou aktivitou jsou pak také vycházky s  fyziote-
rapeutkou Bc.  Aničkou Havelkovou do  okolí Trhových Svinů. Klub je 
určen všem těm, kteří se cítí být osamělí, komu chybí společnost, nebo 
nemá s kým sdílet své zájmy a záliby. Nabízíme seniorům místo ke spo-
lečnému setkávání se a ke smysluplnému využití volného času.

Trénování paměti - 13. září
V pondělí 13. září se rozběhne aktivita Trénování paměti, kterou po-

vede zkušená lektorka z pečovatelské služby ARCHA Borovany. Setkání 
bude probíhat jednou za 14 dní v pondělí v  rámci senior klubu od 9 
hodin.

Čtvrteční dopoledne s ARCHOU
Mezi pravidelné aktivity CKA patří stále i bezplatná sociální poradna, 

tuto službu zajišťuje sociální služba ARCHA Borovany. Pro využití soci-
ální poradny je nutné se předem nahlásit.

Doučování žáků studenty z gymnázia
Po domluvě je možné zase od září využívat i této aktivity, studenti 

z gymnázia rádi pomůžou vašim dětem s přípravou na výuku, vysvětlí 
látku, které děti ve škole neporozuměly, nebo s nimi jen procvičí to, co 
jim zrovna nejde.

cka@tsviny.cz  Petra Malíková, 
tel. 603 962 565 koordinátorka CKA

Multimediální tábor a jeho účastníci
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Školní rok 2021/2022 v Základní škole Trhové Sviny
Na začátku nového školního roku opět přinášíme souhrn těch nejdůležitějších informací, které se týkají následujícího 
školního 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 důvodů, epi-
demiologických opatření apod.. Aktuální informace, fotografie, školní řád, školní časopis Trháček ...a další najdete celo-
ročně na webu školy www.zssviny.cz

Ilustrační fotografie k jednotlivým článkům zachycují slavnostní roz-
loučení s žáky 9. ročníku poslední den jejich základní školní docházky, 
tedy 30. 6. 2021. 

Informace doplňuje i  inzerát Jihočeské hodpodářské komory Burza 
škol v Třeboni.

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

Organizace školního roku   2021/22
Období školního vyučování bude zahájeno  1. září 2021 (St)

Státní svátek - Den české státnosti  28. září 2021 (Út)

Podzimní prázdniny připadnou na  27. - 29. října 2021 (St - Pá) 
Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2021 (Čt)

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2021 (St)

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2021 (Čt)  
skončí  2. ledna 2022 (Ne)  
vyučování začne  3. ledna 2022 (Po)

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 31. ledna 2022 (Po)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na 4. února 2022 (Pá)

Jarní prázdniny byly stanoveny 28. 2. - 6. 3. 2022 (Po - Ne)

Velikonoční prázdniny připadnou 14. dubna (Čt) + Velký pátek 15. dubna (Pá) 
 + Velikonoční pondělí 18. dubna 2022 (Po)

Svátek práce 1. 5. 2022 (Ne)

Státní svátek na počest 76. výročí osvobození 8. 5. 2022 (Ne)

Období škol. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno  30. června 2022 (Čt)

Hlavní prázdniny budou trvat  od Pá 1. července - do St 31. srpna 2022

Období škol. vyučování 2022/23 bude zahájeno 1. září 2022 (Čt)

Zaměstnanci školy
Pedagogové:

1.A Jindrová Hana/Jd
1.B Feslová Simona/Fe
1.C Knížová Lenka/Kn
1.D Vobrová Jana/Vo
2.A Vlnatá Eva/Vt
2.B Čížková Dana/Čž
2.C Špergerová Eva/Šg
3,A Hanusová Štěpánka/Hs
3.B Matušková Edita/Ms
3.C Przeczková Marie/Pz
4.A Pavlová Jana/Pj
4.B Zdrhová Radka/Zd
4.C Čechová Lenka/Čv
4.D Blahoutová Dana/Bl

5.A Kaštanová Pischeková  
        Michaela/Pš
5.B Schattauerová Lucie/Sch
5.C Kocinová Jitka/Ko
6.A Traplová Lenka/Tr
6.B Halešová Hana/Hl
6.C Salcerová Naděžda/Sn
7. A Slípková Irena/Sl
7.B Veselá Aneta/Va
7-C Jůzlová Petra/Jů
8.A Hálová Naděžda/Há
8.B Stropek Michal/St
9.A Tomášková Ivana/To
9.B Kleinová Irena/Kl
9.C Stejskalová Stanislava/Sj
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Rozmístění  učeben

 1.
pa

v.

 Přízemí 5.C Ko 4.C Čv 8.A Př  Há PC 2    
 Přední 
posch. 5.A Pš 4.A Pj 5.B Sch 7.C  Ch Jů    

Zadní posch. Jazyková 
učebna

PC 1 6.C Aj Sn        

                       

 2.
pa

v.

Přízemí 9.A To   Vj 7.A Sl        
Přední 
posch.

9.B 
Hv

KL 6.A Tr 6.B Hl 8.B Fy St    

Zadní posch. 9.C Sj 7.B Va Vv  Jh        

                       

3.
pa

v.

Přízemí
WC Šatny 1.B Fe 1.A Jd 1.C Kž

--->
WC Šatny Schod. 2.A Vt Sklad učebnic 1.D Vo

 

Poschodí
4.B Zd 3.B Ms Kabinet 1  2.B Cz 4.D Bl

<--->
2.C Šgh Knihovna Schod. 3.A Hs Kabinet 2 3.C Pz

Rozmístění  kabinetů

1.
 p

av
. Přízemí

Řed. Pv,   Ve,  Mk, Pn, Vc
K  11 Ko, Pš, Sch K Př Čv, Ho

Přední  posch. K 1.st. Jl, Pj
Zadní  posch.  Ch Jů K jaz. Sn, Mc

Areál  Tv K  Tv Há, Kc K  ŠK

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
Zadní  posch. K Dě Sj, Fi K Vv Jh

3.
 p

av
.

Přízemí
Kab.  1 Čž, Zd, Šg, Jd, Vt, Vn, Kn, Pg
Kab.  2  Bl, Hs, Pz, Kž, Vo, Fe, Ms, Ši

Knihovna Šg

Dvořák Petr/Dv, Jarolímová Helena/Jh, Jílková Hana/ Jl, Hoštičková 
Zuzana/Ho, Kocinová Hana/Kc, Maňásková Lenka/Mn, Mička Pavel/Mc, 
Šindelířová Michaela/Ši, Vondrášková Jana/Vj, , Veselá Jana / Ve - zást. 
ředitele,  Matoušková Jana /Mk - zást. ředitele, Pavel Jiří/ Pv - ředitel 
školy

Vychovatelky: Bartáčková Jitka - ved.vych. ŠD a ŠK, Buřičová Nikola, 
Petrová Marie, Haláčková Dana, Otrubová Jitka, Pišingerová Miroslava, 
Princová Jana, Šindelířová Michaela

Asistentky pedagoga:  
Fischerová Romana, Pišingerová Miroslava, Konrádová Zuzana, 
Vinklárková Martina

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, Gobyová Jana, Jannová 
Romana, Abelová Anna, Špátová Oldřiška, Buřičová Lucie, Princová 
Lucie, Princová Stanislava, 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
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Učební  plán  základní  školy    1. - 5.ročník / 1. stupeň
č.j. 200/2007 - Naše šance

Oblasti
 
 

RUP ŠVP Předmět       Ročník   z toho

Min. čas.     1. 2. 3. 4. 5. 1.- 5. disp.

dotace                 hodin

Jazyk a jazyková 
komunikace

33 41

Český jazyk 8 7 6 6 6 33  

a literatura              

 - disponibilní 1 2 2 2 1 8 8

               

 
9
 

 
9
 

               

Cizí jazyk - Aj     3 3 3 9  

               

Matematika 
a jjejí aplikace 

20 23

Matematika 4 4 4 4 4 20  

               

 - disponibilní   1 1 1   3 3

               

Informační a komu-
nikační technologie 

1 1

Informatika         1 1  

               

               

               

Člověk a jeho
svět

12 13

Prvouka 2 2 3 2 3 12  

 - disponibilní       1   1 1

               

               

Umění a kultura 12 14

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5  

Výtvarná výchova 1 2 2 1 1 7  

 - disponibilní       1 1 2 2

               

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
(disponibilní čas.
dotace)
 
 

 
 
 
 

 16 2
Vop1         1 1 1

Vop2         1 1 1

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  118  

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

      Nepovinné předměty              

      (bez náboženství)              
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Učební  plán  základní  školy    6. - 9. ročník / 2. stupeň
č.j. 200/2007  -  Naše šance

Oblasti RUP ŠVP Předmět Ročník z toho

Min.časová Čas. Zkr. 6. 7. 8. 9. 6.- 9. disponibilní

dotace dotace hodiny

 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

0

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

 Informační a
 komunikační technologie

1 1 Informační a komunikační Ikt 1 1

technologie

Člověk a 
 společnost

11 13 Dějepis D 2 2 2 2 8

         - disponibilní hod. 1 1 1

Výchova k občanství (Ov) Ov 1 1 1 3

         - disponibilní hod. 1 1 1

 Člověk a příroda 21 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 10 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

18 7 disponibilní hodiny 1 2 2 2 7 7

disponibilní hodiny

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

Nepovinné předměty

(bez náboženství)

Povinně volitelné  předměty
 5. ročník: 4 skupiny po jedné vyučovací hodině, Pondělí 3. hod.

75 ž - 4 skupiny (á na 1.skup. - 19 ž)
Praktika z matematiky (PMa) Ve 1h 
Seminář z přírodovědy (Sep) Ko 1h 
Estetická výchova (EsV) Ši 1h 
Sportovní hry /Chlapci (SpH) Ho 1h
5. ročník: 4. skupiny po jedné vyučovací hodině, Pátek 5. hod.
75 ž - 4 skupiny (á na 1.skup. - 19 ž)
Zdravý životní styl (ZŽs) Kc 1h
Praktika z českého jazyka (pčJ) Vo 1h 
Sportovní hry/Dívky (SpD) Ši 1h 
Dopravní výchova (DoV) Ko 1h 
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6. ročník: 4 skupiny po jedné vyučovací hodině, 
Pondělí 6. hod.
 80 ž - 4 skupiny (á na 1. skup. - 20 ž) 
Konverzace z anglického jazyka (KAj) Ho 1h 
Sportovní výchova/Dívky (SV) Há 1h 
Cvičení z českého jazyka (CvČ) Sl 1h 
Historický seminář (HiS) Sn 1h 

7. ročník: 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách, 
Pátek 5. - 6. hod.
 78 ž - 4 skupiny (á na 1. skup. - 20 ž) 
5. hod.
Historický seminář (HiS) Jl 1h 
Seminář z přírodopisu (SeP) Jů 1h 
Informatika (Inf) Dv 1h 
Jazyková komunikace (JaK) Va 1h 
6. hod.
Konverzace z anglického jazyka (KAj) To 1h 
Zdravý životní styl (ZŽs - 1.pol) Kc 1h
Kurz 1.pomoci (KPp - 2.pol.) Kc 1h 
Sportovní výchova/ Dívky (SV) Há 1h 
Seminář z přírodopisu (SeP) Jů 1h 

8. ročník:
3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách, 
Čtvrtek 7. a 8. hod.
56 ž - 3 skupiny (á na 1. skup. - 19 ž) 
7. hod.
Domácnost (Dom) Kc 1h 
Konverzace z anglického jazyka (KAj) Ho 1h 
Jazyková komunikace (JK) Va 1h 
8. hod.
Domácnost (Dom) Kc 1h 
Informatika (Inf) Dv 1h
Sportovní výchova/ Chlapci (SV) St 1h 

9. ročník: 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách, 
Úterý 7. a 8. hod.
 76 ž - 3 skupiny (á na 1.skup. - 19 ž)
7. hod.
Cvičení z matematiky (CvM) Sj h 
Seminář z dějepisu (SD) Mk 1h 
Konverzace z anglického jazyka (KAj) To 1h 
Seminář z chemie (SCh - 1.pol.) Jů 1h 
Přírodovědný fotoklub (PF - 2.pol.) Jů 1h
8. hod.
Cvičení z českého jazyka (CvČ) Va 1h 
Sportovní výchova /Chlapci (SV) St 1h
Seminář z chemie (SCh - 1.pol.) Jů 1h
Přírodovědný fotoklub (PF - 2.pol.) Jů 1h
Informatika Dv (Inf) 1h

Plán akcí
Pedagogické rady

31. 8. 2021 Zahajovací pedagogická rada - BOZP
  8.11. 2021 Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada
 24. 1. 2022 Pololetní klasifikační pedagogická rada
 vyučující zapíší známky do matriky do Pá 21. 1. 2022 do 12.00
  4. 4. 2022 Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2021/22
    20.  6. 2022  Klasifikační pedagogická rada na  konci školního 

roku 
 29. 6. 2021 Závěrečná pedagogická rada
Třídní schůzky
1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h
2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h
 16. 9. 2021 . zúčastní se rodiče žáků 1.roč.
 11. 11. 2021 - TU (= třídní učitelé) informují rodiče o úkolech ve škol-

ním roce 2021/22
  do  17. 12. 2021  -  TU 1. a  2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace 

do DM za 1. pololetí šk. roku 2021/22 , TU při výrazném zhoršení pro-
spěchu nebo chování vyzve rodiče k návštěvě školy

 6. 1. 2022 - informativní třídní schůzky 
- výchovný poradce (Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejí-

cích žáků informace o volbě povolání
 7. 4. 2022 - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu
2. 6. 2022 - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě
Schůzky spolku rodičů žáků
 7. 10. 2021 od 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2020/21, úkoly na další 

školní rok 2021/22
• seznámení s  Výroční zprávou o  činnosti a  hospodaření ZŠ Trhové 

Sviny za rok 2020/21
26.  5. 2022 od17.30 h  -  závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 

2021/22
Schůzky školské rady
 7. 10. 2021 od19.00 h - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 

2020/21
• stanovení úkolů na šk. rok 2021/22

 26. 5. 2022 od19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné 
zhodnocení šk. roku 2021/22.

Zápis žáků do 1. ročníku
Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny 

v  pátek odpoledne 22. dubna a  v  sobotu dopoledne 23. dubna 
2022.

Garantem je p. Mgr. Jana Veselá.
Přijímací zkoušky na střední školy 
(žáci 5. a 9. ročníků)
Termíny přijímacích zkoušek na  střední školy a  konzervatoře 

ve  šk. roce 2021/22 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.

Náborové akce pro vycházející žáky 
Od pondělí 11. října do  pátku 15. října 2021 se uskuteční nábo-

rové akce pro vycházející žáky naší školy.  Garantem je Mgr.  Helena 
Jarolímová.

Plavecký výcvik
 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 následovně: 
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 6. 10. - 22. 12. 2021 2.A, B (47 ž) od 8.20 hod.
 2.turnus 5. 1 . - 16. 3. 2022 2.C, 3.A (46 ž) od 8.20 hod.
 3.turnus 23. 3. - 25. 5. 2022 3.B, C (39 ž) od 8.20 hod.
Plavecký výcvik hradí:
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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.

Doprava bude hrazena z ONIV.
Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.
Lyžařský výcvikk
V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu 

od 8.1. (So)
do 14.1.(Pá) pro žáky 7. a 8. ročníku v Železné Rudě na Šumavě.
Výuka bruslení 
V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním 

stadionu v  Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí 
v termínu 6.1. - 17.3. 2022 (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 místo mikulášské merendy 

Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny. (říjen 2021) 
 Garantem je M. Pišingerová
Mikulášská nadílka
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 pátek 3. 12. 2021.

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

plné her a soutěží.
(únor 2022)
Garantem je D. Haláčková
Dopravní soutěž cyklistů 
Duben 2022 
 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
Den dětí
Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se usku-

teční v  pátek 3. června 2022 od  9.00 hod. v  parku před Juniorem. 
Předpokládaný konec soutěží je okolo 12.00 hod.

Garantem dětského dne je p. vych. Marie Petrová.
Soutěže 2021/22
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 

a epidemiologických důvodů upraveny.

Zapojení do projektů 2021/22
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 

B) Školní projekty

1. Projekt „Zachraň strom č. 23“ 
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

V projektu se uplatňuje především průřezové téma:
• environmentální výchova

Časové určení: říjen 2021
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 2021
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:

• V  minulém školním roce se vybrala dvojnásobná finanční částka. 
Sponzorství je tedy uhrazeno i na letošní školní rok.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová
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4. Projekt
 „Zachraň strom č. 24“ 
Na škole proběhne sběr starého papíru. Žáci si 

pak v jednotlivých třídách vypočítají, kolik zachrá-
nili stromů tím, že přinesli starý papír. Cílem pro-
jektu je rozvíjet u žáků ekologické cítění a zároveň 
poukázat na  neutěšený stav životního prostředí. 
Žáci si sami zvolí, co si za obdržené finanční pro-
středky z projektu nakoupí.

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

V projektu se uplatňuje především průřezo-
vé téma:
• environmentální výchova

Časové určení:  jaro 2022
Garantem projektu: Mgr. Michal Stropek
5. 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 3. června 2022.
Garantem projektu:  Vychovatelka  Marie Petrová

Nabídka zájmových kroužků ve školním klubu
Hasičský kroužek 1. - 9. třída F. Janda, Poláková 10:00 - 12:00 Neděle

Rybářský kroužek 3. - 9. třída Č. Štojdl 16:00 - 17:00 Úterý

Stolní tenis 3. - 9. třída R. Levý 15:15 - 16:45 Úterý

Volejbal 4. - 6. třída D. Lošková 15:30 - 17:00 Pátek

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

Sportovní gymnastika 2. - 5. třída M. Hálová, K.Smoleňová 17:00 - 20:00 Středa

Sportovní gymnastika 6. - 9. třída N. Hálová, E. Pitálková 16:00 - 19:00 Pondělí

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

Softball - kadetky 6. - 9. třída V. Petřík 18:00 - 19:00 Úterý

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

T - Ball MŠ - 3. třída M. Holečková 15:30 - 17:00 Čtvrtek

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

Šachy 2. - 9. třída F. Rolínek 16:30 - 18:00 Pondělí

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

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

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

Sazba příspěvku:
Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěv-

ku stanovena na 200 Kč za zájmový kroužek a 400 Kč za jazykový krou-
žek za školní rok.

Upozornění:
Vyplněnou přihlášku na kroužek je nutné odevzdat nejpozději 

do 10. 9. 2021. 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 2021. Další příspěvek bude hrazen za  měsíc leden až 
červen, na konci školního roku 2022.

Žáci, kteří nenavštěvují naší základní školu, budou platit příspěvek 
vedoucímu zájmového kroužku.

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

Veselé pohybové hry 1. - 3. třída M. Petrová 15:00 - 16:00 Pondělí

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

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

Aerobic 1. - 5. třída J. Otrubová 14:00 - 15:00 Pondělí

Tvořivá dílna 3. - 5. třída M. Pišingerová 14:30 - 16:00 Čtvrek

Klub šikulka II. 2. třída D. Haláčková 15:00 - 16:20 Čtvrtek

Tvořivé malování 3. - 5. třída J. Otrubová 14:30 - 16:00 Úterý

Robotické hry 1. - 5. třída N. Buřičová 15:00 - 16:00 Pondělí

Sazba příspěvku:
100 Kč měsíčně (elektronická peněženka). V případě, že je žák přihlá-

šený do ŠD, platí pouze školné. Kroužek je součástí školní družiny.

Kroužky dotované EU  (nehradí se příspěvek)  

Stavebnice Seva I. stupeň ZŠ

Vyplněné přihlášky přinést do třídy ŠD ve II. pavilonu. Od 2. 9. - 
10. 9. 2021 v čase 7:00 - 10:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.
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Školní družina
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lávání, 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 vyučování 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 zástup-
ce i ve dnech pracovního volna. Školní družina bude v době školních 
prázdnin v  provozu pouze za  předpokladu, že bude k  docházce při-
hlášeno 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 hodi-
nách od 6.00 hod. do 8.00 hod. a v odpoledních hodinách od 11.30 
hod. do 16.30 hod.Ráno jsou žáci shromážděni ve dvou odděleních 
v místnosti školní družiny. Odpoledne se žáci rozdělí do osmi odděle-
ní. Po 15. hodině se postupně oddělení slučují do dvou tříd ve třetím 
pavilonu.

Provoz školní jídelny
Po - Pá 11.05 - 13.55 hod.

14.10 hod. uzavření ŠJ
Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:
Bude upřesněno na  stránkách ZŠ vzhledem 

k dokončující rekonstrukci školní jídelny a opatře-
ní proti COVID-19: 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 bezkon-
taktní čip za Kč 115,- v kanceláři školní jídelny, kte-
rý bude používat po dobu školní docházky k od-
běru stravy a k volbě obědů na objednávkovém 
boxu ve školní jídelně.

Tento čip je nevratný.
Obědy se odhlašují den předem do  9.00 

hod.
Upozorňujeme rodiče i žáky, že všichni strávníci 

jsou automaticky přihlášeni ke stravě na následu-
jící měsíc, pokud včas neprovedou její odhlášení!

Žák, popř. zástupce žáka, nese veškerou odpo-
vědnost 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 hygi-
enické 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 jídelně poskytnout dietní stravování pod dohledem nutriční 
terapeutky.

Finanční normativ na jeden oběd 
Žáci 6 - 10 let (1. - 4. tř.) Kč 28,-
Žáci 11 - 14 let (4. - 8. tř.) Kč 30,-
Žáci 15 - 18 let (15 a více let, 8. a 9. tř.) Kč 32,-
Cizí strávníci/senioři (finanční norma + režie) Kč 60,-
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 2020 deset let - od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 hradil nižší 
finanční normativ, tj. 28 Kč, od 1. září 2021 bude hradit vyšší finanční 
normativ, tj. 30 Kč.

2. Žákovi bylo 31. srpna 2021 deset let - od 1. září 2021 bude hradit 
vyšší finanční normativ, tj. 30  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 vydaným 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 epide-
miologicky závažných

Nařízení EU č. 852/2004 Evropského parlamentu a Rady ES
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Jednorázové akce v CKA
Multimediální kurz pro děti a mládež - sobota 4. 9. 2021

Posezení s fyzioterapeutkou - 6. 9. 2021
Fyzioterapeutka Bc. Anna Havelková, kterou znáte z pátečních pro-

cházek nebo z cvičení v Trhováčku, nám ukáže cviky na posílení zádo-
vého svalstva a poradí, jak zádům ulevit při bolesti.

Setkání s vizážistkou 16. 9. 2021 od 17:00
Každá žena si v každém věku přeje být krásná. Pozvali jsme mezi nás 

Mgr. Lenku Pražákovou, která nám odhalí, v čem spočívá krása ženy. 
Povídat si budeme o barvách, stylech, vzorech i povahách.

Spánek a  spánková hygiena s  Mgr.  Kristýnou Markovou 22. 9. 
2021 od 17:00

Přijďte si poslechnout, jak je kvalitní spánek pro nás důležitý, co se 
vše s námi děje během spánku a jak předcházet problémům s usíná-
ním, buzením a bděním.

Podpořeno Evropskou unií z MPSV.
Pouť na Dobrou Vodu s Trhovosvinenskou farností 18. 9. 2021
Centrum komunitních aktivit ve spolupráci s trhovosvinenskou řím-

skokatolickou farností pořádá pěší a cyklopouť na poutní místo Dobrá 
Voda. Pěšky se vychází od kostela Nanebevzetí Panny Marie v Trhových 
Svinech v 9:30 a povede nás P. Andrej Šabo. Trasa bude dlouhá 17 km. 
Pro ty, kdo si pěšky netroufnou, můžou se připojit k  cyklistům, kteří 
vyrážejí v  11:30 z  autobusového nádraží v  Trhových Svinech. Kdo by 
se chtěl připojit k poutní mši svaté, sloužené na Dobré Vodě a netrou-
fá si ani na pěší nebo cyklovýlet, bude možnost jet autobusem, který 
bude vyjíždět ve  14:00 z  autobusového nádraží v  Trhových Svinech. 
Na  Dobré Vodě bude možnost prohlídky poutního chrámu Panny 
Marie Těšitelky, který je zapsaný jako kulturní památka. Do odsunu ně-
meckého obyvatelstva v roce 1945 patřilo toto poutní místo mezi nej-
významnější mariánská poutní místa v naší zemi, které spojovalo pout-
níky z Čech, Moravy, Rakouska, Německa, ale též i Slovenska, Maďarska 
či Slovinska. Důležitost tohoto místa lze též odvozovat od  přízviska 

	 CENTRUM	KOMUNITNÍCH	AKTIVIT	 pokračování

„Jihočeské Lurdy“, které poutnímu místu na Dobré Vodě udělil známý 
spisovatel Zikmund Winter.

V 15:00 zde bude sloužena mše svatá jako poděkování za ochranu 
naší farnosti před epidemií a jako prosba o Boží pomoc a ochranu pro 
naši farnost a celé město.

Na zpáteční cestu je zajištěn autobus, který poutníky dopraví zpět.
Univerzita třetího věku VU3V
4. října zahájíme zimní semestr Univerzity třetího věku a ráda bych 

pozvala všechny seniory, kteří mají zájem se vzdělávat, aby posílili naše 
řady a přidali se ke studentům, kteří VU3V navštěvovali již minulý rok. 
Univerzita třetího věku nabízí seniorům aktivity zaměřené na  rozvoj 
fyzické i psychické kondice, které podporují psychologickou a sociální 
stránku osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmín-
ky a rozvíjejí generační dialog.

Univerzita nabízí seniorům vzdělávání na vysokoškolské úrovni, kte-
ré řadí do nabídky celoživotního vzdělávání. Studium probíhá na zá-
kladě předem natočených přednášek vysokoškolských profesorů, kte-
ré se prostřednictvím internetu budou přenášet do  výukových míst, 
tedy i do našeho CKA. Po zhlédnutí přednášky má každý účastník po-
dle svého zvoleného tempa vypracovat testy k přednášce, na což má 
14 dnů. Studenti se setkávají jednou za 14 dní, kdy společně zhlédnou 
vždy jednu novou natočenou přednášku. Po  každé přednášce násle-
duje volná diskuze k danému tématu a poté vypracování kolektivního 
testu k ověření pochopení celého výkladu.

Kromě toho, že účastníci U3V získávají nové poznatky a  znalosti, 
je velkým přínosem i  jejich pravidelné setkávání při společné výuce. 
Nejen že si mohou společně v kolektivu rozšiřovat své teoretické vě-
domosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení denních praktických 
zkušeností, diskuze a neformální rozhovory o dalších tématech, který-
mi jsou účastníci v běžném životě obklopováni.

Na první přednášku mohou přijít všichni zájemci, které toto pozvání 
zaujalo, s tím, že po zhlédnutí přednášky se mohou sami rozhodnout, 
zda jim tato forma studia vyhovuje a zda budou pokračovat či nikoliv.
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	 CENTRUM	KOMUNITNÍCH	AKTIVIT	 dokončení

Časová náročnost jedné přednášky je 2 hodiny jednou za  14 dní. 
Studijní poplatek za semestr činí 350,-Kč včetně tištěných materiálů.

Na zimní semestr si účastníci tentokrát vybrali téma GENEALOGIE 
- Hledáme své předky. Přednášky posluchače seznámí se základními 
pojmy z oblasti genealogie (rodopisu) a poskytne jim informace o tom, 

jak začít pátrat po  svých předcích. Přihlašovat se můžete na  tel.: 
603 962 565, nebo na emailu: cka@tsviny.cz

Za CKA Trhové Sviny se na vás těší  
Petra Malíková
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	 TRHOVÁČEK

V Trhováčku se na vás těšíme od 13. září
Rodinné centrum Trhováček je nezisková organizace působící v našem 
městě od roku 2016. Její cílovou skupinou jsou rodiny, pro celé rodiny 
i  pro jejich jednotlivé členy připravujeme v  Trhováčku zajímavý pro-
gram - snažíme se vzdělávat, rozvíjet i bavit. I v tomto školním roce se 
těšíme na všechny nastávající rodiče, děti od nejmenších, přes školkové 
i děti mladšího školního věku. Těšíme se ale i na seniory či všechny do-
spělé zájemce nejen o naše jazykové kurzy.

Od 13. září 2021 bude v Trhováčku probíhat pravidelný program. Pro 
nejmenší děti - kojence - chystáme Setkávání s miminky, na kterém 
se scházíme a probíráme témata, která nás zajímají a týkají se našeho 
začínajícího rodičovství. Pro děti od cca 1 roku máme pravidelné úterní 
Cvičení pro nejmenší - s naší lektorkou Markétou v úterý od 9 hodin 
cvičíme za doprovodu hudby a pak ještě malinko tvoříme, aby se nej-
menší děti seznámily s nůžkami, papírem apod. Pro děti této katego-
rie připravujeme i  zpívání s hudbou a dopolední program přípravy 
na školku s paní učitelkou Káťou.

Pro děti školkového a mladšího školního věku chystáme opět pravi-
delné kroužky: Tancování s Anežkou pro mladší děti - od 3 let i starší 
od 5 let, Hravou flétnu - kroužek flétničky hravou formou, Angličtinu 
pro děti školkového i  školního věku, kde se děti zábavně seznamují 
s  cizím jazykem od  toho nejranějšího věku. Po  roce opět obnovuje-
me Kroužek logopedické prevence s  logopedkou Mgr.  Danielou 
Opekarovou, která se bude věnovat skupině mladších dětí 3-4 roky 
i těm starším od 5 let.

Ženy nejen po porodu i ženy-seniorky se opět mohou těšit na cviče-
ní s fyzioterapeutkou na posílení středu těla i jiných problémových 

partií. Zájemci z řad dospělých se pak mohou hlásit na jazykové kurzy 
němčiny a angličtiny pro pokročilé s Mgr. Sabinou Greschovou - an-
gličtina ve čtvrtek od 17 hodin, němčina též ve čtvrtek od 18:15 hodin.

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.

Kromě pravidelného programu chystáme v  průběhu podzimu 
i mnoho dalších jednorázových akcí. Těšit se můžete na tradiční pod-
zimní Bazárek (5. až 6. října 2021), Drakiádu, ale i přednášky či další tra-
diční i netradiční aktivity.

Na první novinku se můžete těšit hned od 8. září 2021, kdy ve spolu-
práci s CKA a neziskovkou Attavena chystáme zajímavý minikurz pro 
maminky na téma Poznej sebe sama. V průběhu 3 týdnů se budeme 
scházet nad tématy jako jsou osobnostní rozvoj, stress management či 
komunikace. Celý kurz je zdarma včetně hlídání dětí.

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.

Mgr. Eva Farková
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TJ Spartak Trhové Sviny v číslech
V současné době sdružuje TJ Spartak deset oddílů s téměř 700 členy. 
Svou členskou základnou se tak řadí mezi největší sportovní organi-
zace v Jihočeském kraji (viz Tabulka č. 1, Graf č. 1). Největším oddílem 

TJ Spartak v rámci počtu členů je oddíl fotbalu (183), následuje oddíl 
softballu (109) a gymnastiky (95). Více jak polovinu (55 %) všech regis-
trovaných sportovců tvoří mládež do 18 let (viz Tabulka č. 2 a Graf č. 2)

TJ Spartak každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na 
údržbu svých sportovišť a jejich zázemí.

Zároveň od roku 2015 investovala tělovýchovná jednota do sporto-
višť a jejich zázemí finanční prostředky v celkovém objemu 3.412.606 
Kč, přičemž 1.227.606 Kč tvořily vlastní prostředky organizace (viz 
Tabulka č. 3 a Graf č. 3).

Nejzásadnější podpora v  rámci investic je prostřednictvím dotací 
z Jihočeského kraje (45 %), následují vlastní prostředky organiza-
ce (36 %) a prostředky z města Trhové Sviny (19 %). 

Rok 2020 byl vynaloženými finančními prostředky nejzásad-
nějším v novodobé historii TJ Spartak! 

Výčet investic od roku 2015 do roku 2020 zobrazuje Tabulka č. 4.

V letošním roce probíhají investice do kuželny, vybudování nového 
beachvolejbalového hřiště, pergoly u bufetu oddílu fotbalu a fotbalo-
vých šaten. Zásadním krokem v rozvoji nejenom TJ Spartak, ale sportu 
jako takového v naše městě je v současné době projekt rekonstrukce 
stávajících tenisových kurtů včetně nového zázemí, projekt rekon-
strukce sportovní haly a celková studie sportovního areálu.

Cílem TJ Spartak je vytvořit nejen registrovaným sportovcům, ale 
široké celé veřejnosti, především pak obyvatelům Trhových Svinů a 
blízkého okolí, takové kvalitní podmínky pro sport, jaké odpovídají 
jednadvacátému století.

Za TJ Spartak Trhové Sviny z. s.
Předseda  

Ing. David Štojdl
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Firma Doppler se stala 
významným partnerem  
trhosvinenského Spartaku
V  srpnu letošního roku došlo k uzavření dohody o spolupráci mezi 
zástupcem firmy DOPPLER CZ spol. s  r.o. Jiřím Fukou a předsedou TJ 
Spartak Trhové Sviny z.s. Davidem Štojdlem.

Uzavřením dohody získají zaměstnanci firmy Doppler možnost vyu-
žívat zajímavé benefity v oblasti sportu a volnočasových aktivit, které 
Spartak nabízí. Naopak jednotlivé oddíly Spartaku v čele s oddílem fot-
balu získají silného partnera, s jehož přispěním budou moci dlouhodo-
bě rozvíjet a zkvalitňovat sportovní podmínky včetně svého zázemí.

„Jsem velice rád, že se tradiční a silná firma, kterou Doppler bezesporu 
je, stala významným partnerem TJ Spartak Trhové Sviny. S panem ředite-
lem Jiřím Fukou jsme našli řešení, jak propojit obchodní a sportovní pro-
středí. Těším se na naši spolupráci, která, pevně věřím, bude dlouhodobá a 
velmi úspěšná,“ uvedl David Štojdl.

Doppler CZ již několik let podporoval sport a mládež, především v 
klubech v  Českých Budějovicích, jak nám sdělil jednatel společnosti 
Doppler CZ, pan Jiří Fuka.

„V letošním roce jsem uvítal aktivitu Davida Štojdla, který mi prezento-
val činnosti trhovosvinenského Spartaku a možnosti vzájemné spoluprá-
ce. Potěšila mne aktivita členů i výstavba sportovišť.  Byl jsem pozitivně 
překvapen z velkého počtu členů Spartaku. Z tohoto důvodu jsem se roz-
hodl Spartak podpořit z rozpočtu společnosti Doppler CZ a propojit jeho 

činnosti se společností Doppler. Budu rád, když budou naši zaměstnanci 
v široké míře využívat zvýhodněných sazeb za sportoviště a saunu a pod-
poří známost a využití těchto renovovaných prostor v Trhových Svinech a 
okolí.

Věřím také, že dlouhodobá podpora trhovosvinenského sportu přispěje 
ke spokojenosti obyvatel a napomůže k dalšímu rozvoji sportovišť a jejich 
zázemí v Trhových Svinech.

Těším se na naši úspěšnou spolupráci a děkuji Davidovi Štojdlovi za jeho 
návrhy a organizaci“.
   Jiří Fuka  David Štojdl
   jednatel Doppler  předseda TJ Spartak T. SvinyCZ

Trhosvinenský fotbal 
měl zastoupení na 
celostátním turnaji 
starších žákyň 
v Třebíči
Dvě kamarádky a zároveň spoluhráčky 
Sára Štojdlová  s  Emou Cmuntovou do-
staly  v  srpnu letošního roku pozvánku na 
výběrový kemp, který se konal 1.8. ve 
sportovním centru Složiště Č. Budějovice 
za účasti více jak 50 vybraných dívek z celé-
ho Jihočeského kraje.

Z  kempu vzešla závěrečná nominace 18 
hráček na třídenní celostátní turnaj WU 
15 (starší žákyně ročník 2007 a 2008) s ná-
zvem „Kouba cup“ v  Třebíči. Do závě-
rečně nominace se dostala Sára Štojdlová, 
která zasáhla do všech zápasů na turnaji 
a konfrontovala se s  nejlepšími hráčkami 
z celé republiky.

Navíc Sára s Emou  budou od nadchá-
zející sezóny nastupovat za akademii SK 
Dynamo České Budějovice ve 2. lize star-
ších žákyň. Sáře a Emě děkujeme za skvě-
lou reprezentaci trhosvinenského „dívčího“ 
fotbalu a přejeme hodně štěstí a úspěchů 
v novém působišti.

hh
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C Y K L O   T O U R 
P R O   A R CH U
15.9. - 15. 10.2021

DOJEĎTE S NÁMI PRO 10 500 Kč
A MY POŠLEME
PEČOVATELKY DOBÍT BATERKY

PŘIHLÁŠKY UŽ DNES
e-mail:       podpora@archaborovany.cz
facebook: archaborovany.cz
telefon:      399 499 936
osobně:     BOROVANY, Žižkovo nám. 149
                   ČESKÉ VELENICE, TJ Lokomotiva

TRASY
KOČÁRKOVÁ            7,4 km

STARTOVNÉ

VÝLETNÍ                 15,9 km
BUĎ FIT                  25,4 km

100 - 250 Kč

TRHOSVINENSKÁ   12,0 km

ČESKOVELENICKÁ  32,2 km

Přijela pouť
Trhosvinenská pouť 2021 už je pár dní minulostí a já si dovolím, v pár následujících větách, zavzpomínat na naši pouť v mých, tenkrát 
dětských, očích. 

Když jsem byla ještě malým žabcem,  milovala jsem každoroční 
pouť. Houpačky, řetízkáč, lochnesku a další atrakce. Houpačka za ko-
runu, kolotoč za dvě. Vstupenky prodávala v malé, barevně pomalo-
vané boudičce hodně nalíčená, pestře oblečená, upravená paní, která 
měla  na  každém prstu  prsten. Asi zlatý. Louka u  potoka,  na  níž byla 
umístěna pouť, byla jen kousek od našeho domku a v pouťový týden 
nebylo v  jejím okolí žádné ticho.  Krásné písně jsme slyšeli od  rána 
do tmy až domů. Mně to nevadilo. Naopak!

Nejraději bych u kolotočů byla celý týden od rána do večera. U střel-
nic se scházeli už ti starší kluci. Svým holkám vystřílet papírové růže, 
které nikdy nezvadly a voněly jak celá parfumérie. Každá byla na špejli, 

kterou bylo střelou z flinty třeba zlomit. Což se lehce řekne! I když růže 
byly snad jen necelé dva metry od střelce, některý zamilovaný hoch 
musel sáhnout do své šrajtofle vícekrát. Mnozí to sváděli na flintu, že 
prý zanáší. Už jako malou holku mě napadlo, co kdyby tu paní, která 
flinty nabíjela, někdo, místo růže, trefil. Třeba do oka. Nebo někam ji-
nam. Ale to se nikdy nestalo. 

Na houpačky a kolotoč mi rodiče dávali pár korun, aby se mi prý ne-
točila hlava a nebylo mi špatně. Mně, která by na houpačce i kolotoči 
mohla snad i spát! Když už jsem neměla žádnou korunku, přiznávám se 
bez mučení a myslím si, že už je to dávno promlčeno, ke krádeži. Stačilo 
doma, samozřejmě  tajně, vzít vratnou lahev, odnést do  bufetu, a  už 

jsem šťastně a  bez jakýchkoliv 
výčitek, svírala korunku a běžela ji 
roztočit. Vlastně rozhoupat.

Houpat se na  houpačce není 
jen tak 

Ne všichni to uměli a  rodi-
če takové své děti  (prkeňá-
ky)  museli  houpat. Já to umě-
la. Jejda!  Pokrčila  jsem  kolena, 
ve  správný moment se narov-
nala,  zabrala a  zase znova, až 
houpajda jen létala. Poznala 
jsem, kdy  už jsem si svoje minu-
ty prohoupala. Nějakou páčkou 
starý kolotočář (u  houpaček byl 
většinou už starší pán) zvedl asi 
metrové prkno a  moji houpající 
lodičku brzdil, až zastavil. Možná 
jsem opět běžela do bufetu tajně 
vrátit další lahev. Stejně to naši 
museli vědět, ale nikdy nevyšet-
řovali kam se právě o pouti ztratí 
pár zálohovaných lahví.

Kolotočáři
Jak já jim záviděla. Všechno! 

Bydlení v  maringotce, každý 
týden jinde.  Mluvili mezi se-
bou  dost  nahlas, což se mi také 
líbilo. Asi proto, že jsem nebyla 
a  nejsem tichošlápek.  Záviděla 
jsem  (vím, že se závidět nemá), 
ale já fakt záviděla, že jejich děti 
chodí do školy (mimo prázdniny) 
každý týden jinde. Tak moc jsem 
si přála být s  nimi,  být jedna 
z nich. Určitě bych se do té jejich 
obytné maringotky, kde měli vše 
potřebné, vešla. Mohla bych se 
pak  houpat  a  točit na  kolotoči 
pořád a zadarmo.

Moje cesta za kolotočáři
Jeden rok jsem to nevydržela. 

Moje několikaletá touha byla tak 
silná a já udělala něco, nad čím mi 
zůstává rozum stát. Teď! Ale ten-
krát to byl můj skvělý nápad.

Když v  pouťovou neděli večer 
dotočili, dohoupali, dohráli,  bylo 
jasné, že v  pondělí atrakce  roze-
berou,  naloží na  auta a  pojedou 
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o štaci dál. To bylo ve ves-
nici vzdálené od nás šest 
kilometrů. Co to je šest 
kilometrů ke  splnění 
snu! Už tu na  louce ne-
jsou,  odjeli. Ach jo! Vzala 
jsem v  pondělí odpole-
dne  za  ruku moji o  pět 
let mladší sestru  a  spolu 
jsme těch šest tisíc me-
trů po  silnici šly a  došly 
za  nimi - za  kolotočáři 
a  jejich maringotkami. 
Nevzpomínám si, jak se 
naši dověděli kde jsme, 
kdo to prásknul. Rodiče 
si pro nás dojeli, takže 
už  večer jsme obě byly 
doma.  Nedostala jsem 
ani jednu na  zadek, ani 
nikam jinam, jen vyhu-
bováno.  Což byl zázrak, 
ale především důkaz, že 
o  nás měla mamka s  tá-
tou velký strach.

M. Dubová
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BAD FUSSING 

                koupání 

Kdy:   úterý 28. 9. 

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

        Ločenice                               6:45 hod. 

        Sv. Jan                                   6:50 hod. 

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

Felendová      702 039 944 

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

PŮJČOVNA
kol a elektrokol

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

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

S podporou 
Jihočeského kraje

Provozuje: 
Domeček – středisko Husitské diakonie
Branka 588, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 73632805
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Přední světový dodavatel komplexního řešení pro extruzi 
(vytlačování) plastu, koncern Greiner Extrusion Group, 
přesouvá část své výroby z Rakouska do Trhových Svinů.  
V závodě GPN rozšiřuje jak stávající výrobu extruzních 
nástrojů, tak novou výrobu tzv. širokých trysek. Přesunem 
výroby získává závod ve Svinech nový význam. 

„Tento krok vnímáme jako ocenění naší 
dosavadní práce i jako projev velké 
důvěry. Zároveň upevňuje naši pozici jed-
noho ze dvou hlavních výrobních závodů 
skupiny Greiner v oblasti výroby nástrojů 
i montáže strojů. A to je zásadní pro náš 
budoucí rozvoj,“ uvedl Ing. Jiří Šimek, 
ředitel trhovosvinenského závodu GPN.

U klasické výroby extruzních nástrojů se rozrůstá zejména středisko drátořezů, kam přibude 8 strojů na celkových 22. Kapa- 
cita pro rychle rostoucí výrobu tzv. širokých trysek se pak rozšíří o jeden velký obráběcí stroj. Na významné rozšíření výroby se 
trhovosvinenský závod připravoval celý uplynulý půlrok. „Vedle práce na zakázkách jsme stěhovali stroje a upravovali haly tak, 
abychom uvolnili místo pro nový velký stroj na obrábění a drátořezy pro řezání kalibrací. Jedná se o největší stroj v historii závodu 

v Trhových Svinech, který spustíme na konci letošního roku,“ uvedl k tomu vedoucí výroby  
na nástrojárně p. Bohumil Čermák.  

Velmi úspěšný rok má i strojírna, která má zakázky nasmlouvané až do jara příštího roku. 
„Poptávka obecně významně převyšuje naše nynější možnosti. A nejedná se pouze o přechod-
ný stav. Proto potřebujeme nové pracovníky, kteří se u nás uplatní dlouhodobě. Nabízíme jim 
stabilní zaměstnání s mnohaletou perspektivou,“ doplnil Jiří Šimek.

Greiner Extrusion Group, jehož je GPN Trhové Sviny součástí, patří  
do rakouské skupiny Greiner – předního světového dodavatele pro 

obalový, nábytkářský, sportovní a automobilový průmysl. Rodinný koncern s více než stopadesátiletou 
tradicí působí ve 34 zemích světa. Do jeho portfolia spadají i high-tech produkty pro lékařskou techniku 
a farmaceutický průmysl.

GPN GmbH
Stálá provozovna ČR
Husova 1056, 374 01 Trhové Sviny

personální oddělení – Bc. Lucie Kollarová
387 844 902, 387 844 900
e-mail: Lucie.Kollarova@gpn.cz

www.gpn.cz
gpn@gpn.cz

více na www.pracevgpn.cz

PRACUJTE
U NÁS

                     HLEDÁME:                        NABÍZÍME:

PROGRAMÁTOR CAD/CAM
MONTÁŽNÍ DĚLNÍK

LEŠTIČ
SVÁŘEČ

SKLADNÍK

STABILNÍ PRACOVNÍ MÍSTO
ODPOVÍDAJÍCÍ NÁSTUPNÍ MZDU

ZARUČENÉ ZVYŠOVÁNÍ MZDY
ŘADU BENEFITŮ

BEZÚROČNÉ PŮJČKY

RAKOUSKÝ KONCERN PŘESOUVÁ
ČÁST VÝROBY DO TRHOVÝCH SVINŮ

FARBDEFINITION.

Die Markenfarben
Das Signet der Greiner Extrusion ist in der Markenfarbe Rot 

gehalten, der Schriftzug in Schwarz. Es gelten die angeführten 

Definitionen.

Die Hauptanwendung
In der Hauptanwendung steht das Greiner Extrusion  

Unternehmenslogo auf weißem Hintergrund.

Die Anwendung auf Fotohintergrund & Fremdfarben
Auch auf unruhigen Hintergründen, Fotohintergründen oder 

Fremdfarben wird das Logo primär in einem weißen Feld  

eingesetzt. Dabei ist die Schutzzone zu wahren. Alternativ  

dazu ist eine einfarbige Anwendung in Rot (positiv) oder in  

weiß (negativ) möglich. Hier ist im Besonderen auf die  

Wahrnehmbarkeit zu achten.

ROT

CMYK: 0/100/100/10

RGB: 209/5/12

HEX: D1050C

Pantone: 485 C

RAL: 3020 Verkehrsrot

SCHWARZ

CMYK: 100/0/0/0

RGB: 0/0/0

HEX: 000000

Pantone: Black C

RAL: 9005 Tiefschwarz

Hauptanwendung

Einfärbig

S/W

Auf unruhigem Hintergrund

Einfärbig negativ

S/W negativ
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Moštárna Borovany (areál technických služeb Města Borovany na Třeboňské ulici) 

Provoz od 10. září po předchozí telefonické domluvě tel č. 608 608 334  
 
sobota              9:00 – 16:00 
 
lisování  3 Kč/kg ovoce (jablka, hrušky) 
pasterizace  5 Kč/litr moštu (systém bag in box 6l) 
bag 20 Kč/ks, box 15 Kč/ks    
 
správce moštárny M. Chytrová, MAS Sdružení Růže 
 

 

natěrače/lakýrníka 
dřevěných konstrukcí 

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

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

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

www.trust-ts.cz

Hled
ám

e 
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Chcete pracovat v úspěšné společnosti, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců razítek na světě? 
Láká Vás představa dlouhodobého zaměstnání na HPP v moderním a čistém prostředí? Přidejte se k nám -    
hledáme pracovité a spolehlivé kolegy či kolegyně na pozici

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK / DĚLNICE VE VÝROBĚ

v jednosměnném a dvousměnném provozu

Náplň práce
 
• kompletace a balení hotových výrobků
• vizuální kontrola výrobků 

         Požadujeme

• vzdělání nerozhoduje
• samostatnost, spolehlivost
• manuální zručnost

Nabízíme

• zázemí silné mezinárodní společnosti

• dlouhodobé a stabilní zaměstnání na HPP

• zajímavé mzdové ohodnocení

• výkonnostní a osobní měsíční prémie

• příplatek za přesčas + další bonusy

• příplatek za odpolední směnu

• 13. plat

• odměny za zlepšovací návrhy

• příspěvek na dopravu do zaměstnání

• příspěvek na stravování

• vstřícný osobní přístup ke každému našemu zaměstnanci

Zaujala Vás naše nabídka? Neváhejte a zašlete nám Váš životopis.

Kontakt:    Martin Franěk,  e-mail: mfranek@colop.cz,  tel.: 720 059 502
                          Michaela Lhotková,  e-mail: mlhotkova@colop.cz,  tel.: 383 570 173
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LASSELSBERGER, s.r.o., výrobce dlažby 
 

přijme pro náš závod v Borovanech tyto profese: 
 
 

- Provozní zámečník, požadované vzdělání vyučen 
v oboru 

 
- Provozní elektrikář, požadované vzdělání vyučen 

v oboru 
 

- Pracovník přípravny hmot, požadované vzdělání 
vyučen,  

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

přijme pro náš závod v Borovanech  
 

MISTRA ÚDRŽBY 
 
 

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

 
Kontakty pro zájemce: 
 
LASSELSBERGER, s.r.o. 
Tovární 137 
373 12  Borovany 
 
Jaroslava Nováková    Zdeňka Prskavcová 
tel. 387 925 373    mobil: 703 438 583 
e-mail: Jaroslava.Novakova@rako.cz e-mail: Zdenka.Prskavcova@rako.cz 
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Spolupracujeme s celým světem
Připojte se k nám!

Operátor CNC strojů
Operátor 3D měřicích strojů
Zkušební mechanik
Skladový dělník
Nástrojař
Provozní zámečník
Pracovník výrobního controllingu
Vedoucí řízení jakosti divize letecké

Hledáme nové kolegy na pozice:

Moderní pracovní prostředí, kariérní růst,
vysoké finanční ohodnocení, 25 dní dovolené,
odměny a příspěvky, vzdělávání, kvalitní
stravování a mnoho dalších benefitů

Co nabízíme?

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 

Monika Krátká

@

(+420) 722 963 855
kratka.monika@jihostroj.cz
www.jihostroj.com/kariera/volna-mista
www.facebook.com/Jihostroj.as
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Autodoprava  
Petr Krčmář Borovany

přijme:

řidiče nákladních vozidel  
na technologickou přepravu - návoz lomového kamene, 

řidiče na sklápěcí návěs 
 

opraváře nákladních vozidel

V případě zájmu volejte na 777 046 415

Firma PN SERVIS 

PŘIJME MUŽE traktoristu
na vyvážení odpadní vody.

Práce jsou prováděny v hale  
na výrobu dlaždic,  

bývalý Calofrig.

Vody se vozí  
na čističku odpadních vod.

 
Vhodné i pro schopné důchodce.

 
INFO na tel. 602 490 718

PODLAHY  •  DVEŘE  •  KUCHYNĚ

PRODEJ    •    MONTÁŽ    •    ZAMĚŘENÍ

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

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

MASÁŽE RUNA 

Marie Lepšová

Tel.: 776 680 120 

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

Nábřeží Svatopluka Čecha č.p. 664, Trhové Sviny 
(stará budova polikliniky) 
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Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte 
na email tslisty@gmail.com. Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu 
MěÚ) nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS Word, fotografie a obráz-
ky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit. 
Příjem inzerce pouze elektronicky na email: inzercetsl@gmail.com, tel.: 386 301 488.   

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci.

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

Zpravodaj občanů 
města Trhových Svinů a okolí

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

_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____

Co nového ve Spartaku?  (I.)
Na přelomu měsíců června a července letošního roku byla realizována 
oddílem kuželek při TJ Spartak Trhové Sviny oprava střechy a fasády 
objektu sportoviště kuželny v Trhových Svinech. Projekt rekonstrukce 
byl realizován díky úspěšnému získání finančních prostředků z gran-
tového programu Jihočeského kraje „Podpora sportu - Opatření č. 1: 
Rekonstrukce a opravy objektů sportovišť a zázemí“. Výše získané (při-
znané) finanční podpory od Jihočeského kraje činila 270 000,- Kč, uzna-
telné výdaje projektu pro dotaci činily 339 836,- Kč. Celkové finanční 

náklady a původní rozpočet projektu rekonstrukce, který byl zachován 
a dodržen, činily 377 574,- Kč včetně DPH, kdy tedy vlastní podíl oddílu 
kuželek činil 107 574,- Kč. Vzhledem k  velkému rozsahu a náročnosti 
prací, který náš oddíl nemůže realizovat svépomocí, byla rekonstruk-
ce provedena na základě předchozí poptávky dodavatelskou firmou 
„Malířství, natěračství Lubomír Mareš“, České Budějovice. Další klem-
pířské práce byly provedeny rovněž dodavatelskou firmou.

Rekonstrukce a oprava střechy zahrnovala odstranění starého, již de-
gradovaného nátěru, omytí tlakovou vodou, obroušení starého nátěru, 
nátěr základní barvou a vrchní nátěr dvoukomponentní polyuretano-
vou barvou. Plocha natírané střechy byla cca 372 m2. Dále byl prove-
den kompletní nátěr (celkem 2 nátěry) vnějšího palubkového obložení 

střechy v celkové ploše cca 128 m2. Na celém objektu kuželny byla pro-
vedena následně výměna stávajících, již dosluhujících, okapových 
svodů a žlabů za nové. Dále byla provedena zednická oprava fasády a 
soklu objektu kuželny, bylo provedeno zateplení a zednické „zaklope-
ní“ stávajících nefunkčních luxferových oken ze strany od fotbalového 
hřiště a opravená fasáda kuželny byla následně finálně natřena dvěma 
nátěry silikátové fasádní barvy. 

I přes veškeré provedené udržovací práce, související s opravou 
střechy objektu kuželny je nutné konstatovat, že tato oprava je pouze 
dočasného charakteru s životností max. několik desítek let. Z důvodu 
použitých stavebních materiálů na střeše (plech) a krovu objektu ku-
želny a jejich stáří a v neposlední řadě i blízké přítomnosti památného 
stromu - vzrostlého dubu, jež výrazně ovlivňuje povětrnostní a klima-
tické podmínky části střechy objektu, kdy dochází k degradaci mate-
riálu střechy samotným rostlinným spadem, vlhkostí, nedostatkem 
oslunění atd., je do budoucna nutné počítat, vzhledem ke stáří objek-
tu (pozn. kuželna byla postavena v roce 1963), s kompletní výměnou 
střešní krytiny a samotného krovu střechy objektu sportoviště. Toto 
lze případně řešit např. v rámci možného budoucího rozvoje sportovi-
ště, spočívajícího v přístavbě objektu kuželny a rozšíření tak prostoru 
kuželny o další dvě kuželkářské dráhy na celkový počet 4 drah, jelikož 
čtyřdráhové kuželny jsou v dnešní době již poměrně běžný a dá se říct i 
skoro nezbytný soutěžní standard pro vyšší soutěže. Rozšíření kuželny 
je samozřejmě na jedné straně limitováno samotnou finanční nároč-
ností případného projektu, ale na straně druhé je to i otázka hledání 
cest a způsobů případného financování a chuti a vůli něco vylepšit a 
realizovat, tak aby se sportoviště kuželny zachovalo i pro další genera-
ce v moderní a důstojné podobě. 

Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat také dodavatelské fir-
mě, která se podílela na samotné rekonstrukci, konkrétně panu V. 
Maškovi a panu L. Marešovi za dobře odvedenou, bezproblémovou 
práci. Rovněž poděkování patří i vedení TJ Spartak Trhové Sviny a jeho 
výkonnému výboru, za podporu tohoto projektu. Dále jako předseda 
oddílu přeji všem členům oddílu kuželek úspěšný vstup do nové ku-
želkářské sezóny 2021/2022. Nezbývá než doufat, že epidemiologická 
opatření v oblasti sportu umožní na vnitřních sportovištích po téměř 
dvouleté soutěžní pauze nerušený průběh nové soutěžní sezony bez 
případných restrikcí.

Ing. Marek Rojdl,  
předseda oddílu kuželek
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