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Centrum komunitních aktivit (CKA)  
Trhové Sviny představuje první aktivitu
Univerzita třetího věku nabízí seniorům aktivity zaměřené na rozvoj fyzické a psychické kondice, 
které podporují psychologickou a sociální stránku osobnosti, reagují na měnící se životní a spole-
čenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

U3V poskytuje seniorům všeobecné, zájmové 
a  neprofesní vzdělávání na  vysokoškolské úrovni, 
které řadí do  nabídky celoživotního vzdělávání. 
Nabízí tříletý ucelený vzdělávací přednáškový pro-
gram a po splnění studijních podmínek je účastník 
pozván na slavnostní promoci, která se koná v aule 
České zemědělské univerzity v Praze. Pokud je po-
třeba, je možné ze zdravotních či rodinných důvodů 
kdykoli během kurzu vzdělání přerušit a přihlásit se 
na následný kurz.

Tato forma výuky je chápána jako forma distanč-
ního seniorského vzdělávání. Posluchači se do  vý-
uky zapojují v konzultačních střediscích VU3V, kte-
rým se stalo i  naše Centrum komunitních aktivit 
v Trhových Svinech.

Studium probíhá na základě předem natočených 
přednášek vysokoškolských profesorů, které se pro-
střednictvím internetu budou přenášet do  výuko-
vých míst, tedy i do našeho CKA. Po zhlédnutí před-
nášky má každý účastník podle svého zvoleného 
tempa vypracovat testy k přednášce, na což má 14 
dnů. Studenti se setkávají jednou za 14 dní, kdy spo-
lečně zhlédnou vždy jednu novou natočenou před-
nášku. Po každé přednášce následuje volná diskuze 

k danému tématu a poté vypracování kolektivního 
testu k ověření pochopení celého výkladu.

Kromě toho, že účastníci U3V získávají nové po-
znatky a znalosti, je velkým přínosem i jejich pravi-
delné setkávání při společné výuce. Nejen že si mo-
hou společně v  kolektivu rozšiřovat své teoretické 
vědomosti, ale předpokládá se i prostor pro sdílení 
denních praktických zkušeností, diskuze a  nefor-
mální rozhovory o  dalších tématech, kterými 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.

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

První zvolený semestrální kurz nese název 
„Evropské kulturní hodnoty“, přednášky se dotý-
kají evropské kultury a jejích kořenů. Témata dalších 
kurzů už si účastníci U3V volí sami.

Za CKA Trhové Sviny se na vás těší  
Petra Malíková

	 AKTUÁLNĚ

Předpokládané datum první přednášky je 5. října 2020.

Přihlašovat se můžete:
 na tel.: 603 962 565, nebo na emailu: cka@tsviny.cz
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Z diáře  
starostky

500 let trhovosvinenské madony
Po několika nucených přelo-
žení termínů se nám podařilo 
uskutečnit i  programy, které 
jsme měli naplánované k  oslavě 
významného výročí sochy ma-
dony, která je součástí oltáře 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Trhových Svinech.

Prvním byl koncert Ireny 
Budweiserové za  doprovo-
du kytaristy Jakuba Racka. 
Trhovosvinenský kostel se ro-
zezněl jejím silným hlasem pře-
devším v melodiích gospelů 
a spirituálů.

Velký zájem byl i o přednášku 
pana PhDr.  Romana Lavičky, 
Ph.D. o  trhovosvinenské mado-
ně. Přednáška se konala v  taneč-
ním sále kulturního domu, kde 
jsme si díky projekci na  velké 
plátno mohli prohlédnout i de-
taily této vzácné sochy.Dozvě-
děli jsme se o pravděpodobném 
autorovi této gotické sochy s  lí-
beznou tváří, ale především nás 
pan PhDr. Lavička seznámil s tím, 

V  letošním roce, kdy 
je vše jinak, i  zářijové 
trhovosvinenské listy 
po  letech nepřinesou 
tradiční zprávu a  foto-
grafie z  festivalu Karla 
Valdaufa.

S  ohledem na  znovu 
narůstající počty na-
kažených koronavirem 
a  na  dopravní situaci 
v  našem městě pova-
žuji naše rozhodnutí 
v  letošním roce festi-
val nepořádat za  roz-
hodnutí správné.

Kulturní život se ale 
v  našem městě v  mě-
síci srpnu nezastavil. 
Nabídli jsme programy 
tradiční, ale i nové.

Rak a Rak
Mezi ty tradiční patří kon-

cert kytarového virtuosa 
Štěpána Raka a jeho syna Jana 
Matěje Raka v poutním kostele 
Nejsvětější Trojice. I  tentokrát 
byl koncert benefiční, výtěžek 
z koncertu oba vystupující umělci 
věnovali na podporu zotavení 
jejich přítele Alfréda Strejčka. 
Jako každý rok návštěvníky kon-
certu potěšila hudba, která jak 
dojala, tak i  pobavila. Díky velmi 
vstřícné povaze obou umělců měl 
koncert jako vždy velmi milou 
a přátelskou atmosféru.

Kytarový virtuos Štěpán Rak  
a jeho syna Jan Matěj Rak

Pokračování na další straně.
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	 Z	DIÁŘE	STAROSTKY	 pokračování 

co odhalily restauratérské práce v roce 2010. Tyto práce proběhly 
před tím, než byla trhovosvinenská madona jedním z nejvzácněj-
ších exponátů na  výstavě Rožmberkové, která byla v  roce 2011 
představena v  pražském Valdštejnském paláci. Společně jsme 
se pak vydali i  do  kostela, kde jsme si připomněli i  další informace 

o kostele. Trhovosvinenská madona na nás shlížela tak jako na genera-
ce před námi, ale nám byla najednou daleko známější, bližší i vzácnější.

Vyvrcholením oslav trhovosvinenské madony a  zároveň zapo-
jením do  programu festivalu Jihočeské Nové Hrady byl koncert 
Jaroslava Svěceného a jeho hostů v trhovosvinenském kostele.

Byli jsme velmi rádi, že pan Svěcený podpořil myšlenku, že by spo-
lu s  ním na  koncertě vystoupili 
i  umělci začínající. Na  začátku 
koncertu proto vystoupili žáci 
Základní umělecké školy Františka 
Pišingera v Trhových Svinech. Na 
kytaru zahrála Ema Králová 
ze třídy Mgr. Iriny Hromkové. 
Po  té se představilo violonce-
llové kvarteto s  doprovodem 
bicích nástrojů pod vedením 
paní učitelky Radky Hájkové 
ve  složení Ludmila Rouhová, 
Marie Rouhová, Pavla Kunzová, 
Marcel Cibulka a  Marek 
Cibulka.

Velmi milé bylo, jak pan 
Jaroslav Svěcený zavzpomí-
nal na  violoncellistu a  pro-
fesora pražské konzervato-
ře Františka Pišingera, který 
byl  rodákem z  Trhových Svinů, 
a  jehož jméno nese i  trhovosvi-
nenská základní umělecká škola.

V letošním roce nás kromě mis-
trovství houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného uchvá-
til nádherný hlas sopranistky 
Varine Mkrtchyan z  Arménie 
a  skvělý doprovod klavíristky 
Lucie Tóth.

Dokončení na další straně.Irena Budweiserová za doprovodu kytaristy Jakuba Racka
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Přednáška PhDr. Romana Lavičky, Ph.D. 

Sopranistka Varine Mkrtchyan z Arménie, Jaroslav Svěcený a klavíristka Lucie Tóth 

Violoncellové kvarteto s doprovodem bicích nástrojů pod vedením  
paní učitelky Radky Hájkové ve složení Ludmila Rouhová, Marie 

Rouhová, Pavla Kunzová, Marcel Cibulka a Marek Cibulka  Na kytaru zahrála Ema Králová ze třídy Mgr. Iriny Hromkové 
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Arménská chargé d'affaires Anna Karapetyan se zapsala i do pamětní knihy města

Zápis o pamětní knihy města:
Děkujeme za pozvání.

Tento koncert i jeho atmosféra byla jed-
noduše nezapomenutelná.
Děkujeme za vřelé přivítání.
S nejsrdečnějšími pozdravy

Anabet Karapetyan
Chargé d'affaires a.i.
arménsky: děkujeme

Bylo nám velikou ctí, že jsme na  koncertě mohli přivítat i  armén-
skou chargé d'affaires Annu Karapetyan. Paní Karapetyan se velice 
líbil trhovosvinenský kostel, zajímala se o trhovosvinenskou madonu 
i o kulturní dění v našem městě. Na památku této významné návštěvy 
se zapsala i do pamětní knihy města.

 Foto: P. Jandová a KIC Mgr. V. Korčaková

	 INFORMACE	Z	RADNICE

Zápis ze 17. jednání rady města,
které se konalo dne 10. 8. 2020 od 15:00 hod.

Omluven:  P. Randa, Ing. D. Štojdl
Hosté:   Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny

• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 5) 
souhlasí a doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 1 
ke smlouvě o výpůjčce ze dne 24. 6. 2019, kterým se mění text v od-
stavci 3.1 účel užívání nebytových prostor na poliklinice v Trhových 
Svinech. (pro 5)

• rozhodla ukončit k 31. 8. 2020 dohodu o úhradě služeb v prosto-
rách polikliniky ze dne 31. 8. 2017. (pro 5)

• schvaluje smlouvu o  pronájmu nebytových prostor v  budově 
Zdravotního zařízení poliklinika města Trhové Sviny za  účelem 
provozování činnosti centra komunitních aktivit s  účinností od  1. 
9. 2020. Rada města pověřuje starostku podpisem této smlouvy.  
(pro 5)

• ukládá stavební komisi projednat žádost o vybudování veřejného 
osvětlení v ulici U Cihelny. (pro 5) 

• byla informována o rozhodnutí Ministerstva kultury, kterým pro-
hlašuje "areál bývalé fary v Trhových Svinech" za kulturní památku. 

• souhlasí s bezplatným zapůjčením stolů, zábran a  lavic ve dnech 
od 18. 9. 2020 do 21. 9. 2020 na charitativní koncert "Kdo má rád...", 
který se bude konat 19. 9. 2020 v Nových Hradech. (pro 5)

• byla informována o žádosti společnosti Stopa bezpečí s.r.o., o po-
skytnutí finančního příspěvku na  vydání publikace "Řekni šikaně 
NE!".

• schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Trhové Sviny.  
(pro 5)

• schvaluje odměnu pro ředitele Základní školy Trhové Sviny.  
(pro 5)

• souhlasí s návrhem Dodatku č. 10 ke Zřizovací listině PO ZŠ Trhové 
Sviny, kterým se organizaci předává k hospodaření technické zhod-
nocení - rekonstrukce podlahy tělocvičny a doporučuje zastupitel-
stvu města jeho schválení. (pro 5)

• byla informována o právním názoru na vymahatelnost pohledáv-
ky od firmy Tovrisys s.r.o., která vznikla jako smluvní pokuta za ne-
dodržení termínu dodávky.

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

Věra Bartošová

Novinky ve fondu knihovny
Hájíček, Jiří: 
 Plachetnice na vinětách
Pawlowská, Halina: Čmelák
Váňová, Magda: Mlsná huba
Landsman, Dominik: Na cha-
lupě s moderním fotrem
Šlachta, Robert: 
 Robert Šlachta. 
 Třicet let pod přísahou
Moyes, Jojo: 
 Schovej mě v dešti 
Atwood, Margaret: Svědectví
Fisher, Kerry: 
 Žena, kterou jsem byla

Wiliams, Abby: 
 Báječný čas život
Robb, J.D.: 
 Nebezpečné známosti
Penny, Louise: 
 Břicho nestvůry
Läckbert, Camilla: 
 Zlatá klec
Marsons, Angela: 
 Osudný slib
Dán, Dominik: 
 Nevíš dne, nevíš hodiny

Mgr. V. Hájková
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Gratulace
Blahopřejeme k  vzác-
nému životnímu jubi-
leu 90  let paní Anně 
Michlové. Ke  gratulan-
tům se připojila i  sta-
rostka města Mgr.  Věra 
Korčaková.
E. Pokorná, matrikářka

	 INFORMACE	Z	RADNICE 	 AKTUÁLNĚ

Centrum komunitních aktivit 
Trhové Sviny – CKA Trhové Sviny

Srdečně vás zveme na slavnostní otevření Centra komunitních ak-
tivit, které se bude konat 15. září od 14 hodin v nejstarší budově 
polikliniky v  Trhových Svinech. Budete mít možnost seznámit se 
s prvními aktivitami Centra komunitních aktivit a prohlédnout si pro-
story, ve kterých budou aktivity probíhat.

Na provoz Centra komunitních aktivit je poskytována finanční pod-
pora z evropských zdrojů. Město Trhové Sviny obdrželo dotaci na so-
ciální začleňování, ze které jsou čerpány finance na provoz Centra ko-
munitních aktivit a na socializační aktivity, které budou v CKA Trhové 
Sviny probíhat. Cílem projektu je prostřednictvím aktivit bojovat proti 
sociálnímu vyloučení.

Díky projektu můžeme vytvořit kvalitní nabídku koordinovaných 
aktivit pro sociální začleňování cílových skupin. Komunitní aktivity bu-
dou umožňovat vzájemné kontakty mezi příslušníky cílových skupin 
a jejich kontakty s profesionály nejen v sociální oblasti.

Dalším cílem je zlepšit kvalitu života cílových skupin, aktivizovat je-
jich vlastní síly, posílit jejich pozici ve společnosti a naučit je řešit pro-
blémy každodenního života nezávisle na službě.

Velkým přínosem vzniku CKA bude nárůst podchycených sociálně 
vyloučených skupin, realizace nových aktivit vzdělávacích, integrač-
ních a tvůrčích, vzešlých z iniciativy místní komunity. V rámci projektu 
bude možné absolvovat osvětové, preventivní a informační programy 
na podporu zdravého životního stylu.

Mezi prvními aktivitami bude rozběhnutí Univerzity třetího věku 
(V3UV), na kterou už je možné se přihlašovat.

Pravidelnou aktivitou, která v Centru komunitních aktivit bude pro-
bíhat, bude bezplatné Sociální poradenství pro seniory, lidi s hendike-
pem a pro lidi, kteří pečují o někoho v domácnosti. Sociální poraden-
ství bude probíhat každý čtvrtek v Centru komunitních aktivit a bude 
zajištěno pracovníky sociální služby ARCHA. Mezi aktivity, které soci-
ální služba ARCHA nabízí, bude patřit i trénování paměti, preventivní 
setkávání se zdravotní sestrou, která může poradit s vašimi starostmi 
a problémy, změřit tlak či cukr. Organizovány budou dále také spole-
čenské večery s posezením, či trénování paměti.

Centrum komunitních aktivit pro vás chystá také Manželské večery 
k posílení vašeho partnerského vztahu, multimediální semináře, komu-
nitní setkávání u kávy či čaje a doučování žáků ZŠ studenty gymnázia. 
Čekají na vás též nejrůznější přednášky, kurzy šití, vaření či autorského 
psaní, kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou a  také podvečerní 
setkávání spojené s ochutnávkami a doprovodným programem.

Tel.: 603 962 565, email: cka@tsviny.cz
Facebook: https://www.facebook.com/CKA.TSVINY/

Za Centrum komunitních aktivit se na vaši účast těší  
Petra Malíková

Zápis z 18. jednání rady města,
které se konalo dne 24. 8. 2020 od 15:00 hod.

Hosté:  Ing. I. Božáková

Rada města Trhové Sviny
• schvaluje předložený program nadpoloviční většinou hlasů. (pro 7)
• bere na  vědomí poruchu čerpadla k  odvodu zahuštěného kalu 

na ČOV Trhové Sviny a ukládá OSÚMM realizaci oprav za 125.400,- 
Kč bez DPH. (pro 7)

• byla informována o  vydání registrace a  rozhodnutí o  přidělení 
dotace ve výši 5.000.000 Kč na výstavbu víceúčelového hřiště. Rada 
města Trhové Sviny jmenuje komisi pro hodnocení výsledků vý-
běrového řízení na dodavatele stavby "Rekonstrukce povrchu hři-
ště, sportovní areál Trhové Sviny" ve  složení: Mgr.  Věra Korčaková 
(náhradník Pavel Randa), Ing.  David Štojdl (náhradník Mgr.  Eva. 
Špergerová), Ing.  Ivana Božáková (náhradník Ing.  Vítězslav Král), 
Ing. Bohumil Vacek (náhradník Jiří Čajan), JUDr. Jindřich Kotrč (ná-
hradník Dita Hlavsová). (pro 7)

• rozhodla, na  základě výsledků výběrového řízení, uzavřít smlou-
vu o  dílo na  dodavatele akce "Sadové úpravy zahrady MŠ Trhové 
Sviny_dotační část" s  firmou Ing.  Jan Makovička, Sedlo 13, 378  32 
Číměř, nabídková cena 661.070,30 Kč bez DPH (799.895 Kč včetně 
DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 7)

• schvaluje žádost MUDr.  Evy Zdařilové o  prominutí nájemného 
za pronájem nebytových prostor na poliklinice v Trhových Svinech 
v souladu s nařízením hejtmanky č. 1/2020 ze dne 18. 3. 2020 a č. 
14/2020 ze dne 15. 4. 2020 za dobu, kdy nemohla vykonávat svou 
praxi. (pro 6, zdržel se 1)

• schvaluje upravený vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace 
Mateřská škola Trhové Sviny na rok 2020 ve výši 4.560.000 Kč včetně 
příspěvku zřizovatele ve výši 3.231.000 Kč. (pro 7)

• schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 a  předkládá zastupi-
telstvu města na  vědomí.  Změny v  příjmech o  celkovou část-
ku 528.927,93 Kč Změny ve výdajích o celkovou částku528.927,93 Kč. 
(pro 7)

• rozhodla, na  základě vyjádření kontrolního výboru ze dne 
05.08.2020, vyřadit drobný dlouhodobý hmotný majetek z majetku 
města v hodnotě 373.311,33 Kč dle návrhu. (pro 7)

• byla informována o  jednání a  zápisu Kontrolního výboru Města 
Trhové Sviny ze dne 3 .8. 2020 a postupuje k projednání zastupitel-
stvu města.

• byla informována o  hospodaření společnosti Lesy obcí Trhové 
Sviny a Besednice v roce 2019.

• byla informována o hospodaření Tepelného hospodářství Města 
Trhové Sviny spol. s r.o. v roce 2019.

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

Věra Bartošová

	 SPOLEČENSKÁ	KRONIKA
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Vybírat peníze půjde v Trhových Svinech beze slov
Trhové Sviny se od začátku října připojí k rychle rostoucí skupině měst 
a obcí, ve kterých obyvatelé vybírají hotovost již jen prostřednictvím 
bankomatu. Stane se tak poté, co Česká spořitelna od 1. října 2020 
zruší pokladnu ve své pobočce v Trhových Svinech. Zaměstnanci 
v pobočce budou v případě potřeby připraveni poradit klientům, jak 
lze bankomat využívat.

Kromě možnosti provádět výběry hotovosti nepřetržitě 24 denně, 
včetně víkendů, umožňují spořitelní bankomaty uskutečňovat také 
například rychlé převody peněz, které se připíšou na  účet příjemce 
v tuzemské bance do několika vteřin. Česká spořitelna je první bankou 
na domácím trhu, která rychlé platby skrze své bankomaty nabízí.

V případě, že klienti i tak budou potřebovat využít pokladní přepáž-
ku s obsluhou, veškeré vklady i výběry peněz, včetně vkladních knížek, 
budou moci vyřizovat v Kaplici (Náměstí 205), kde je pobočka České 
spořitelny s klasickou pokladnou.

Služby v  pobočce v  Trhových 
Svinech se zaměří zejména na po-
skytování finančního poradenství 
a  správu financí klientů. Přehled 
nad rodinnými rozpočty a  jejich 
správou mají klienti České spořitelny nepřetržitý také díky modernímu 
internetovému a mobilnímu bankovnictví George, které spořitelna kli-
entům nabízí a které je mezi svými uživateli stále populárnější. Kromě 
možnosti provádět platby, investovat, či spravovat svůj penzijní účet 
George dokáže analyzovat i  příjmy a  výdaje a  umožňuje tak domác-
nostem optimalizovat jejich hospodaření.

Marie Strnadová  
Regionální ředitelka provozu    

Česká spořitelna, a.s.  
region Jihozápadní Čechy

Z politického dění ve městě

Trikolóra nejsou jen barvy
Většinou víme, co je trikolóra. Barevná stuha tvořená v  českém pří-
padě našimi státními barvami: bílou, červenou a  modrou. Už nějaký 
čas se tímto pojmem ale označu-
je i  nové politické hnutí, repre-
zentované Václavem Klausem 
mladším. Zárodek tohoto hnutí 
vzniká i  v  Trhových Svinech, a  tak 
by bylo slušné ho krátce předsta-
vit. Na  podzim loňského roku se 
o  to při setkání s  občany pokusili 
v  našem městě i  Václav Klaus ml. 
a  poslankyně Zuzana Majerová 
Zahradníková.

Když jsme před lety vstupovali 
do Evropské unie, byli ti z nás, kteří 
hlasovali pro vstup, určitě přesvěd-
čeni, že vstupujeme do  spolku rovnoprávných států. Naivně jsme si 
mysleli, že unijní spolupráce nám umožní rychlejší ekonomický rozvoj. 
Zrovna tak jsme před rokem 1989 vzhlíželi k  západním státům jako 
ke vzoru demokracie, svobody, prosperity a racionality.

Zápaďáci se na  nás sice stále dívali skrz prsty, ale my začínali mít 
pocit sounáležitosti s  vysněným Západem. Protože jsme však měli 
zkušenost s  totalitním režimem, neopustily nás sebezáchovné re-
flexy. Po  Lisabonské smlouvě tak stále více lidem začalo docházet, že 
jsme sice utekli z područí soudruhů v Kremlu - ale ocitli jsme se snad 
ještě v propracovanějším područí soudruhů z Bruselu. Přešli jsme tak 
nějak z  bláta do  louže. Neomarxismus bruselských elit už je ostatně 
zcela nezastíraný. Dost krátkozrace to odkopal ještě nedávný předseda 
Evropské komise Juncker, když odhaloval v Trevíru sochu Karla Marxe 
(darovanou Číňany)!

A jak vypadá ta louže? Neuvěřitelné množství regulací a zelené ší-
lenství doslova podkopává ekonomický rozvoj, o svobodě a zejména 
o  svobodě projevu si v  západních státech už mohou ovčané (volící 
stále tytéž partaje) nechat leda zdát. Naše potravinová soběstačnost 
je v háji neb vesele dovážíme potraviny ze zemí, které své zemědělce 
štědře dotují. Multikulturní experiment sociálních inženýrů napros-
to nezakrytě rozvrací evropskou kulturu a  snaží se smést z  povrchu 
zemského národní státy. O dalších excesech současnosti (genderismu, 
padesáti pohlavích apod.) raději nemluvě. Také mluvit v  bruselském 
spolku o rovnoprávnosti států je docela drsný vtip. Většina současných 
českých politických stran je nebo chce být navázána na úplatky, kterým 
eufemisticky říkáme „evropské dotace“ - a které se posléze hodí i jako 
nástroj politického vydírání. Nepřijmete kvóty migrantů? Zastavíme 
penězovod - vzkázali nám nepokrytě soudruzi z  Berlína ... pardon, 
z  Bruselu. Náš volený parlament se pro nevolené úředníky z  Bruselu 
stal kusem hadru. Většina našich parlamentních stran se totiž na této 

vlastizradě ráda podílí! Naši předkové by nás nejspíš za současného eko-
nomického a mravního stavu země bez servítků označili za „užitečné 

idioty“ tentokráte nikoli Východu, 
ale Západu.

Trikolóru založil Václav Klaus ml. 
poté, co byl vyloučen z  ODS, pro-
tože odmítl být tím kusem hadru. 
Přišel s  konzervativním progra-
mem, který je založen na základní 
myšlence: Vraťme lidem jejich 
zemi! Nevím, zda se to Trikolóře 
podaří. Třeba dopadne špatně. 
Ale kdo nic nedělá, ten nic nezka-
zí. Záleží to i na voličích a zejména 
na těch, kteří novou stranu případ-
ně aktivně podpoří! Hlavní tři pilíře 

programu jsou myslím naprosto srozumitelné:
1/ Braňme normální svět. Stát má sloužit lidem a nemá je vycho-

vávat. Má zaručovat základní práva: na  život, svobodu a  vlastnictví. 
Politiky neplatíme, aby vymýšleli nesmyslné zákony. Je třeba zasta-
vit ideologickou indoktrinaci dětí ve školách a zrušit plošnou inkluzi. 
Manželství je svazkem muže a  ženy, rodinu tvoří otec, matka a  děti. 
Policisté musí mít jasnou podporu, protože zajišťují naši bezpečnost.

2/ Bohatství vzniká z práce. Je třeba podpořit spontánní aktivity 
svobodných lidí a  firem a  nikoli regulace, dotace a  přerozdělování. 
Daně musí být přehledné a je třeba je spíše snižovat. Vždy se musí vy-
platit pracovat a nikoli čerpat dávky. Sociální systém musí být přehled-
ný, prioritou jsou starobní důchody. Je třeba zrušit státní dotace pro 
politické neziskovky a také dotace velkým korporacím.

3/ České zájmy na prvním místě. I demokracie je národní záležitos-
tí - o českých zákonech musí rozhodovat čeští politici. Musíme chránit 
občanské svobody, ve velkém ohrožení je dnes zejména svoboda slo-
va. Vztah k EU vrátíme před Lisabonskou smlouvu. Naší měnou zůstane 
česká koruna. Česká armáda má chránit zejména naši národní svrcho-
vanost a územní celistvost.

Koho by zajímaly názory Trikolóry a  je pozitivně naladěn, může 
si v  Trhových Svinech přijít popovídat 23. září 2020 v  17:00 hodin 
do restaurace Centrum (na Žižkově náměstí) s místopředsedou hnutí 
Trikolóra a předsedou jihočeské krajské organizace Daliborem Uhlířem 
a tiskovou mluvčí hnutí Ivanou Kerlesovou. Veškeré informace o hnutí 
lze samozřejmě získat i na internetové adrese www.volimtrikoloru.cz.

Zrod Trikolóry pro mne znamená alespoň nepatrnou naději, že po-
litickou korektnost pošleme konečně kamsi a  vrátíme se k  selskému 
rozumu a otevřené výměně a konkurenci názorů. Jen tak totiž přežije 
naše svoboda i naše kultura.

Jaroslav Vítů, farmář, Mohuřice
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Borovanská moštárna 
opět v provozu!

Od 31. srpna MAS Sdružení Růže nabízí opět službu moštování ovoce 
a pasterizace ovocného moštu do systému bag in box (plastový pytel 
s uzávěrem + recyklovatelná kartonová krabice). Pasterizace probíhá 
při teplotě 75o -78o C.

Moštárna se nachází v areálu technických služeb Města Borovany 
na Třeboňské ulici. Moštování je možné pouze po telefonickém ob-
jednání. Jablka bude možno v omezeném množství též vykoupit.

Provozní dny v závislosti na poptávce:

  pondělí  9:00 - 14:00
  úterý  9:00 - 18:00
  středa  9:00 - 18:00
  sobota  9:00 - 16:00

Lisování 3 Kč/kg ovoce (jablka, hrušky)
Pasterizace 5 Kč/litr moštu (systém bag in box 5l)
Bag 20 Kč/ks, box 10 Kč/ks 
Správce moštárny Z. Guthová, objednávky na tel č. 724 643 050.

Zuzana Guthová 
manažerka MAS Sdružení Růže

Den čisté mobility

Letošní pátý ročník Dne čisté mobility proběhne na  náplavce 
u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích v úterý 22. září. Těšit se 
můžete na prezentaci ekologické dopravy, testovací jízdy na elektro-
kolech, elektrokoloběžkách a v elektromobilu Tesla s E.ONem, na tre-
nažéry a  bezpečnost provozu s  BESIPEM a  Městskou policií, zásady 
první pomoci s Českým červeným křížem a Vodní záchrannou službou, 
recyklaci s Elektrowinem, aktivity pro nejmenší s Mateřským centrem 
Máj, RADAMBUKEM a klaunem Hugo, relaxační zónu, skákací hrad, car-
sharing, bikesharing a mnohé další. Letošní novinkou bude představe-
ní vodíkových technologií pro spalovací motory společnosti H2i.

Dopolední program bude již tradičně určen školním kolektivům, od-
poledne široké veřejnosti. Akce je financována z rozpočtu Jihočeského 
kraje a  z  rozpočtu statutárního města České Budějovice. Vstup je 
zdarma.

Na akci vás srdečně zve Energy Centre České 
Budějovice, z. s., www.eccb.cz

Trhováček se na Vás těší v týdnu od 14. září 2020
Jako již tradičně, Rodinné centrum Trhováček pro Vás opět připravu-
je bohatou nabídku kurzů a  kroužků pro téměř všechny generace. 
Nejmenší děti se mohou těšit na úterní cvičení a páteční zpívání s kyta-
rou. Pro předškolní a raně školní děti připravujeme kroužky tancování, 
flétničky a angličtiny – novinkou je spolupráce s lektory učícími podle 
metody angličtiny podle Helen Doron. Nastávající maminky mohou 
navštěvovat předporodní kurz od 17. 9. 2020 od 17:30 hodin. Pro ženy 
nejen po porodu chystáme Cvičení pro ženy s  fyzioterapeutkou, pro 
ženy-seniorky Cvičení pro seniorky s fyzioterapeutkou. Dospělým též 
nabízíme kurzy anglické a německé konverzace – vždy ve středu od 16 
a 17 hodin (začátek od října). 

V  září se též můžete těšit na  Bazárek oblečení a  potřeb nejen pro 
děti, který se bude konat ve dnech 8. a 9. září v časech 8-17 hodin v ta-
nečním sále KD v Trhových Svinech. Přijďte si nakoupit pro děti do ško-
ly i  školky, pro miminka i  pro sebe a  ještě svým nákupem podpořte 
fungování naší neziskové organizace. 

Těšíme se na Vás na kurzech i akcích Trhováčku. Sledujte nás na FB 
Rodinné centrum Trhováček či na www.trhovacek.cz. 

Eva Farková
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ZUŠ Františka Pišingera je na září připravena
Pestrá nabídka pro nejmenší, větší i dospělé:
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V Něchově už mají požato
V Něchově během první poloviny srpna proběhly žně. Místní nadšení 
a pracovití hospodáři opravili své stroje a vydali se na dlouhou pouť 
zlatými lány obilí. V kombajnu strávili nespočet hodin, na poli žali celé 
dny od slunka do slunka, avšak poté, poté se musel všechen prach z hr-
dla zapít zlatavým mokem v místní hospůdce. 

Takové byly letošní žně v Něchově. Náročné, ale přesto krásné. 
V. Tučková

Na fotografii v kombajnech sedící Tomáš Šedivý, Jan Brabec a Martin Gondek

	 Z	HISTORIE

Vznik pomníku obětem války a jeho tvůrce
Pomník „Padlým ve  válce 1914-1918“ už tak nějak nevnímáme. Stojí 
na  náměstí jakoby od  nepaměti. Je však součástí historie našeho 
města, protože jména na něm napsaná byla kdysi živými lidmi žijící-
mi v tomto městě. Po strašlivé „Velké válce“, které se až po další kruté 
válce začalo říkat „první světová“, se v řadě měst a obcí rozhodli uctít 
krvavou oběť svých spoluobčanů alespoň tím, že se na  jejich jména 
nezapomene. I ve Svinech válka zanechala mnoho nešťastných matek, 
vdov a sirotků. A proto tu vznikl pomník. Abychom nezapomněli.

První podnět k vybudování pomníku spoluobčanům padlým ve svě-
tové válce vyšel v  roce 1920 z  ženského výboru Sokola, který ješ-
tě v  témže roce provedl první sbírku s  výtěžkem téměř 1000 korun. 
Skutečnost, že iniciativa vzešla od žen, může možná vysvětlit i podobu 
pomníku, jehož hlavním motivem se stala figura ženy s dítětem.

V červnu 1921 podali Kašpar Hubáček a Jan Valter v obecním zastu-
pitelstvu návrh, aby byl ve městě postaven důstojný pomník na paměť 
padlých a na paměť osvobození národa z třísetleté poroby. K provede-
ní této akce byli zvoleni radní Ferdinand Pišinger a členové zastupitel-
stva K. Hubáček, J. Valter a Roman Havel. Ti hned na 11. července 1921 
svolali na radnici ke společné poradě zástupce všech místních spolků 
a organizací. Zde pak vznikl „Komité pro stavbu památníku padlým vojí-
nům“. Předsedou tohoto organizačního výboru byl zvolen F. Pišinger, 
místopředsedou K. Hubáček, pokladníkem R. Havel a  jednatelem J. 
Valter. Mimo to měl každý spolek a organizace ve výboru po jednom 
zástupci. Pro důstojný pomník však bylo třeba shromáždit dostatečné 
množství peněz.

Ještě v roce 1921 vynesl se sbírkou spojený výlet ke Svaté Trojici čistý 
výtěžek 2386 K a další podobná akce pak 764 K. O příspěvek byli požá-
dáni i rodáci žijící v cizině. Například většími obnosy přispěli z Ameriky 
František Pachner (760 K) a Jakub Chroust (500 K). Přispět se zavázaly 
i spolky a místní organizace politických stran. Například Sokol přislíbil 
300 K, národní demokraté a živnostníci po 100 K a českoslovenští so-
cialisté dokonce 1000 K. Sbírka se konala i  mezi občany. Už záhy tak 
organizační výbor disponoval částkou asi 10 tisíc korun. Protože výbor 
plánoval postavit pomník už v roce 1923 a počítal s výdajem téměř 20 
tisíc korun, bylo samozřejmě nutné pořádat ještě další sbírky.

Ke vzniku pomníku byla ovšem kromě peněz nezbytná ještě jedna 
věc - totiž umělec, který by byl ochoten a dokázal ho pro město vytvo-
řit. Svinenští se nakonec domluvili s mladým sochařem, který své jmé-
no vytesal do podstavce pomníku: „J. V. Dušek -Tábor“. Co o něm víme?

Jan Vítězslav Dušek se narodil 8. června 1891 v  Makové u  Tábora 
a  v  letech 1905-1909 vystudoval sochařské oddělení C. a  k. odborné 
školy sochařsko-kamenické v Hořicích v Podkrkonoší. Před válkou pak 
absolvoval praxi ve  Štýrském Hradci, v  Praze i  v  různých vídeňských 
ateliérech. Za  války sloužil u  75. pěšího pluku a  demobilizován byl 
na konci roku 1919. V lednu 1920 se usadil v Táboře a jistě začal shánět 
zakázky. V  září 1921 však začal studovat na  pařížské Académie de la 
Grande Chaumiére u profesora Emile-Antoine Bourdella, žáka Augusta 
Rodina. V Paříži zůstal poprvé téměř jeden a půl roku, později zde ab-
solvoval ještě pět kratších pobytů. 

Od roku 1922 Dušek pravidelně vystavoval v jarním Salonu Société 
Nationale des Beaux-Arts v Paříži a byl zde natolik úspěšný, že 10. červ-
na 1922 ho Národní společnost krásných umění v sekci rytců a medai-
lérů jmenovala řádným členem a  mohl se volně účastnit výstav této 
společnosti.

Když se na počátku roku 1923 vrátil z Paříže, nebyl už v uměleckých 
kruzích úplně neznámou osobou a pochvalných kritik se dočkaly i jeho 
pražské výstavy. V  prosinci 1923 mu obrazový časopis Český svět vě-
noval v rubrice Z ateliérů našich výtvarných umělců několik stran a kro-
mě jiných zde byla uveřejněna i fotografie Pomníku padlým vojínům, 
který vytvořil pro Trhové Sviny. Článek upřesnil i materiál, z něhož náš 
pomník vznikl: podstavec z mrákotínské žuly a figurální část z holand-
ského pískovce. Pokračování na další straněOdhalení pomníku 28. října 1923.
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„J. V. Dušek vždy pamatuje na působivost svého díla pod širým nebem,“ 
psal tehdy Český svět, „neztrácí se v titěrnostech a vyhýbá se křiklavým, 
byť snad nyní módním gestům, a  udržuje svoji komposici pevnou rukou 
v sevřených obrysech ... Je to výborný modelér, znalec anatomie lidského 
těla a po této stránce jeden z nejzdatnějších zdobitelů našich měst a míst, 
kde ještě oplakáváme oběti světové války.“

Sousoší ženy s dítětem pro svinenský pomník dokončil Dušek v roce 
1923 včas, takže mohl být odhalen v den výročí vzniku republiky, tedy 
28. října 1923. Tento okamžik naštěstí zachytila Pamětní kniha obecné 
školy dívčí, kde se píše: „28. říjen byl v městě zdejším oslaven způsobem 
slavnostním a důstojným velikosti vzpomínané události. Již od rána měly 

ulice ráz slavnostní nejen bohatou výzdobou praporovou ale i svátečním 
ruchem, který se v  nich záhy rozproudil. Den ten byl velikou manifestací 
všeho obyvatelstva. O 9 h zahájena byla slavnost průvodem Sokola a škol-
ní mládeže k pomníku padlých vojínů zdejších za zvuků hudby. Slavnostní 
proslov měl p. starosta města Václav Stráský. Po proslovu p. starosty ujal 
se slova pozvaný řečník, legionář V. Ježek. V  řeči velmi obsáhlé a  procí-
těné vyložil význam 28. října a  poukázal na  to, jak radost a  nadšení, jež 

Stav pomníku v roce 1925, kdy ještě nebyly instalovány desky se jmény obětí vál-
ky a nebyl postaven železný plůtek s rohovými obelisky a železnými květníky.

Tato fotografie ještě neinstalovaného pomníku vyšla v časopise Český svět v roce 1923.

Sochař Dušek ve svém táborském ateliéru v roce 1923.

Jan. V. Dušek (1891-1966).

Oslava 10. výročí vzniku republiky 28.. října 1928.
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projevují v tento národní svátek všechny vrstvy našeho lidu, jsou důkazem, 
jak silná idea dovede ustavičně lidi združovati. Po ukončení přednášky pro-
nesl řečník pietní vzpomínku padlým hrdinům, jichž památce byl pomník 
postaven a téhož dne odhalen. Ku konci zahrány národní hymny“ (tj. čes-
ká a slovenská část státní hymny). Z fotografie, která se z této události 
dochovala, je patrné, že byly k výzdobě použity stále jen české bílo-
červené prapory, a nikoli už od roku 1920 platná vlajka československá 
s modrým klínem. Nejednalo se o bojkot nové státní vlajky, ale spíše 
o zvyk - a českých vlajek bylo z dob rakouských ještě dostatek.

Pomník byl a stále je opravdu důstojný. Figurální část tvoří sousoší 
ženy s dítětem. Na podstavci je nápis Padlým ve válce 1914-1918 a epi-
taf tohoto znění: „K světlu veď své dítě osiřelé - minulost ti cestu okáže.“ 
Na dvou bronzových deskách po levé i pravé straně pomníku je uve-
deno celkem 87 obětí první světové války. Jejich soupis provedl or-
ganizační výbor a  seznam jmen byl více jak měsíc veřejně vystaven, 
aby mohly být provedeny doplňky a opravy. Byla to smutná záležitost. 
Jednu z obětí chtěl její příbuzný nechat ze seznamu dokonce odstranit, 
protože stále doufal, že žije. Bohužel marně a jméno bylo do seznamu 
opět doplněno.

V roce 1923 byl na náměstí umístěn pouze podstavec se sousoším. 
Komitét pro postavení památníku však shromažďoval finanční pro-
středky i nadále. V roce 1924 pořádal např. pod záštitou městské rady 
slavnost ve prospěch pomníkového fondu. V roce 1925 však došlo v ko-

mitétu k neshodám a pomníková 
akce byla proto odevzdána k do-
končení městské radě. Ta ještě 
v roce 1925 rozhodla o zřízení za-
hrádky, železného plůtku kolem 
památníku. Tím celé pietní místo 
získalo definitivní podobu.

V době první republiky se u po-
mníku konaly nejrůznější slavnos-
ti. Tradičně zde byl připomínán 
vznik republiky. V  roce 1937 se 

pomník stal i místem tryzny za zemřelého prezidenta T. G. Masaryka. 
Po roce 1945 přibyla na pomník ještě třetí smutná deska s oběťmi dru-
hé světové války.

Umělecký osud J. V. Duška byl poměrně nenápadný, ale úspěšný. 
V roce 1924 získal např. za sochu Lučištníka bronzovou medaili na olym-
piádě v Paříži a v roce 1925 obdržel stříbrnou medaili za sochu Běžce 
na pařížském jarním Salonu. Běžce pak vystavoval i v londýnské Galerii 
Královské akademie. V  roce 1926 se účastnil výstavy v  Benátkách. 
Ve 30. letech byl jmenován i řádným členem sekce skulptury pařížské 
Společnosti krásných umění. V  roce 1936 na olympiádě v Berlíně vy-
stavoval v umělecké soutěži plastiku Herkula. Byl zakládajícím členem 
Sdružení jihočeských výtvarníků, které působilo v  letech 1925-1950. 
Za svůj život vytvořil - kromě mnoha interiérových prací, medailí a od-
znaků - přes 250 kamenných i  bronzových soch, pomníků padlým, 
pamětních desek, reliéfů Krista a  náhrobků, rozmístěných po  celé 
republice - především však v  jižních Čechách. Jeho tvorba je zastou-
pena ve sbírkách Husitského muzea v Táboře, Národní galerie, Alšovy 
jihočeské galerie i  jinde. Město Tábor ho považuje za  jednu ze svých 
významných osobností. Poslední pomník padlým vytesal ve svých 67 
letech pro Strakonice. Zemřel 2. března 1966 v  Táboře a  je pohřben 
na táborském novém hřbitově.

V  letošním roce bylo Duškovo sousoší odborně očištěno a pomník 
byl zrekonstruován do  původního stavu z  30. let minulého století. 
Jedna věc sem však byla přidána. Už trvale by měla toto pietní místo 
zdobit česká (československá) vlajka.
 Mgr. František Slípka
  Foto: archiv autora

Tryzna za Masaryka v září 1937. U pomníku byl zřízen katafalk, u které-
ho až do dne Masarykova pohřbu konaly čestnou stráž všechny kro-

jované korporace – legionáři, sokolové, orlové, hasiči a skauti.

Na podstavci sochař své dílo signoval.

Aktuální stav pomníku po rekonstrukci a s českou vlajkou.



TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 9/2020 STRANA 13

Školní rok 2020/2021 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.

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

Č. 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
Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Skitterphoto

Organizace školního roku 2020/21
Období škol. vyučování bude zahájeno  1. září 2020 (Út)

Státní svátek - Den české státnosti  28. září 2020 (Po)

Podzimní prázdniny připadnou na  29. - 30. října 2020 (Čt - Pá)  +   
Den vzniku samostatného československého státu  28. října 2020 (St)

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2020 (Út)

Vánoční prázdniny budou zahájeny  23. prosince 2020 (St),   
 skončí 3. ledna 2021 (Ne),   
 vyučování začne 4. ledna 2021 (Po)

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno  28. ledna 2021 (Čt)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na  29. ledna 2021 (Pá)

Jarní prázdniny byly stanoveny  15. - 21. února 2021 (Po - Ne)

Velikonoční prázdniny připadnou na  1. dubna (Čt) + Velký pátek 2. dubna (Pá)  
 + Velikonoční pondělí 5. dubna 2021 (Po)

Svátek práce  1. 5. 2021 (So)

Státní svátek na počest 76. výročí osvobození  8. 5. 2021 (So)

Období škol. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno  30. června 2021 (St)

Hlavní prázdniny budou trvat od  1. července (Čt) - do 31.srpna 2021 (Út)

Období škol. vyučování 2021/22 bude zahájeno  1. září 2021 (St)

Zápis do 1.ročníku ZŠ   1. dubna - 30. dubna 2021

  (do 31.5. nahlásit přijaté   
 žáky spádovým školám) 

Termíny přijímacích zkoušek na  střední školy a  konzervatoře 
stanoví zákon č. 561 / 2004 Sb., školský zákon a vyhláška č.353/2016 
Sb. o  přijímacím řízení ke  střednímu vzdělávání, ve  znění pozdějších 
předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve  školním roce 2020/2021 platí 
zejména: 
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020;
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové 

zkoušky se podávají do 1. března 2021;
• uchazeč se může přihlásit nejvýše na  dva obory vzdělání s  talen-

tovou zkouškou a  až na  dva obory vzdělání bez talentové zkouš-
ky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí 
ve stejném pořadí;

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s ta-
lentovou zkouškou je stanoven v  pracovních dnech od 2. do  15. 
ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium 
se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. úno-
ra 2021;

• termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je 
stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021;

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talen-
tové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních 
dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;

• přijímací zkoušky (jednotné i  školní) do  maturitních oborů 
vzdělání bez talentové zkoušky se konají v  pracovních dnech 
v  období od 12. do  28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž 
koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní 
přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v  oborech vzdělání s  matu-
ritní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání 
s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím progra-
mu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny 
formy vzdělávání. Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních 
oborech vzdělání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijí-
macího řízení ve dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 
2020 a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťo-
vání výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány 
školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnoce-
ní splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné 
zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě 
přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípra-
vou nejméně 40 %.
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Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o  některých 
zvláštních pravidlech pro vzdělávání v  souvislosti s  mimořádnými 
opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií 
přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení 
na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke  střednímu vzdělávání 
u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i za-
slání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo při-
jímacího řízení se u  oborů vzdělání skupiny 82 Umění a  užité umění 
uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové 
zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. 
dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pra-
covních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky 
a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se 
uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ucha-
zečů Centrem školám. Stránka 12 z 36

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj 
zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pra-
covních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek 
nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do  jiné než denní formy 
vzdělávání, do nástavbového a zkráceného studia).

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: bongkarn thanyakij

Zaměstnanci školy
Pedagogové 1.A Vlnatá Eva (Vt), 1.B Čížková Dana (Čž), 1.C Špergerová 
Eva (Šg), 2.A Hanusová Štěpánka (Hs), 2.B Matušková Edita (Ms), 2.C 
Przeczková Marie (Pz), 3.A Jindrová Hana (Jd), 3.B Feslová Simona 
(Fe), 3.C Čechová Lenka (Čv), 3.D Blahoutová Dana (Bl), 4.A Kaštanová 
Pischeková Michaela (Pš), 4.B Tvrdcová Marie (Tv), 4.C Kocinová Jitka 
(Ko), 5.A Knížová Lenka (Kn), 5.B Pavlová Jana (Pj), 5.C Vobrová Jana 
(Vo), 5.D Hoštičková Zuzana (Ho), 6.A Slípková Irena (Sl), 6.B Větrovcová 
Eliška (Vc), 6.C Jůzlová Petra (Jů), 7.A Hálová Naďa (Há), 7.B Stropek 
Michal (St), 8.A Tomášková Ivana (To), 8.B Kleinová Irena (Kl), 8.C 
Stejskalová Stanislava (Sj), 9.A Halešová Hana (Hl), 9.B Traplová Lenka 
(Tr), 9.C Salcerová Naďa (Sn), Česáková Jana (Če), Dvořák Petr (Dv), 
Jarolímová Helena (Jh), Jílková Hana (Jl), Kocinová Hana (Kc), Maňásková 
Lenka (Mn), Matoušková Jana (Mk), Mička Pavel (Mc), Pavel Jiří (Pv), 
Schattauerová Lucie (Sch), Veselá Jana (Ve), Vondrášková Jana (Vj)
Vychovatelky: Princová Jana ved. vych. ŠD a  ŠK  Bartáčková Jitka, 
Pišingerová Miroslava, Petrová Marie, Haláčková Dana, Otrubová Jitka, 
Buřičová Nikola, Petrová Vladimíra  
Asistenti pedagoga: Fischerová Romana, Pišingerová Miroslava  
Správní zaměstnanci: Princová Jitka, Veselý Jan, Janová Libuše, 
Patuczová Iveta, Princová Lucie, Vicková Růžena, Vaverová Eva, 
Vrchotová Eva 
Zaměstnanci školní jídelny: Rolínková Eva ved. školní jídelny, Bícová 
Jana, Gobyová Jana, Jannová Romana, Pašková Alena, Špátová Oldřiška, 
Buřičová Lucie, Princová Lucie, Vrchotová Eva, Fucker Stanislav, 
Fuckerová Jaroslava 

Rozmístění  učeben

 1.
pa

v.

 Přízemí 4.C Ko 5.D Ho 7.A Př  Há PC 2    
 Přední 
posch. 4.A Pš 5.B Pj 5.A Kž 6.C Ch Jů    

Zadní posch. Jazyková 
učebna

PC 1 9.C Aj Sn        

                       

 2.
pa

v.

Přízemí 8.A To   Vj 6.A Sl        
Přední 
posch.

8.B 
Hv

KL 9.B Tr 9.A Hl 7.B Fy St    

Zadní posch. 8.C Sj 6.B Vc Vv  Jh        

                       

3.
pa

v.

Přízemí
WC Šatny 3.D Bl 1.A Vt 1.B Cz

--->
WC Šatny Schod. 3.A Jd Sklad učebnic 1.C Šg

 

Poschodí

3.B Fe 2.B Ms Kabinet 1  3.C Čv 4.B Tv

<--->

5.C Vo Knihovna Schod. 2.A Hs Kabinet 2 2.C Pz

Rozmístění  kabinetů
Přízemí Řed. Pv, Ve, Mk, Pn   
1. pav. 
Kab. 11 Če, Ko, Pš Kab. Př Kž, Ho
Přední posch. Kab. 1.st. Jl, Pj
Zadní posch. Ch Jů Kab. jaz. Sn, Mc    
Areál Tv Kab. Tv Há, Kc 
2. pav. 
Kab. Ma Vj, To, Tr  Kab. ŠK Pc      
Přízemí Kab. Ma Vj, To, Tr Kab. Ze Hl, Dv Knih Sl, St  
Přední posch. Kab. Hv Kl Kab. Fy Mn
Zadní posch. Kab. Dě Sj, Vc Kab. Vv Jh
3. pav.  
Kab. 1 Čž, Sch, Čv, Šg, Jd, , Fi, Pe, Vt  
Kab. 2 Bl, Hs, Pz, Tv, Vo, Fe, Ms, Ot   Knihovna Šg     

Povinně volitelné  předměty
5. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině PÁ 3.hodina

83 ž - 4 skupiny (á na 1.skup. - 21 ž)
Praktika z matematiky ( PMa) Kž 1 h
Seminář z přírodovědy (Sep) Vo 1 h 
Estetická výchova (EsV) Sch 1 h 
Sportovní hry(chlapci (SpH) Jd 1 

5. ročník 4. skupiny po jedné vyučovací hodině PO 3. hodina
83 ž - 4 skupiny (á na 1.skup. - 21 ž)
Zdravý životní styl (ZŽs) Kž 1 h 
Praktika z českého jazyka (PČj) Vo 1 h 
Sportovní hry/dívky (SpD) Sch 1 h 
Dopravní výchova (DoV) Jd 1 h

6. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině PO 6. hodina
 80 ž - 4 skupiny (á na 1. skup. - 20 ž) 
Konverzace z anglického jazyka (KAj) To 1 h 
Sportovní výchova/dívky (SV) Há 1 h 
Cvičení z českého jazyka (CvČ) Sl 1 h 
Historický seminář (HiS) Jl 1 h 

7. ročník 3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách PÁ 5. - 6. hodina
 57 ž - 3 skupiny (á na 1. skup. - 19 ž) 
5. hod.
Seminář z přírodopisu (SeP) Há 1 h 
1. pololetí Zdravý životní styl (ZŽs) / 2. pololetí Kurz 1. pomoci 

(KPp) Kc 1 h 
Jazyková komunikace (JaK) To 1 h 
6. hod.
Společenskovědní seminář (SvS) Sl 1 h 
Informatika Dv (Inf) 1 h 
Sportovní výchova/chlapci (SV) Kc 1 h 
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 Učební plán základní školy 1.- 5. ročník - 1. stupeň
Oblasti RUP ŠVP Předmět Ročník z toho

Min. čas.
dotace

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

hodin

Jazyk 
a jazyková

komunikace
33 41

Český jazyk
a literatura

8 7 6 6 6 33

 - disponibilní 1 2 2 2 1 8 8

9 9 Cizí jazyk - Aj 3 3 3 9

Matematika 
a

její aplikace
20 23 Matematika 4 4 4 4 4 20

 - disponibilní 1 1 1 3 3

Informační a
komunikační
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 Vop1 1 1 1

(disponi-
bilní čas.
dotace)

16 2

Vop2 1 1 1

118

118 118
Týdenní hod. 

dotace 
20 22 25 25 26 118 16

Nepovinné 
předměty

(bez 
náboženství)

8. ročník 4 skupiny po 2 vyučovacích hodinách ČT 7. a 8. hodina
76 ž - 4 skupiny (á na 1. skup. - 19 ž) 
7. hod.
Přírodovědný seminář (PřS) Jů 1 h 
Domácnost (Dom) Kc 1 h 
Seminář ze zeměpisu (SeZ) Hl 1 h 
Informatika Dv (Inf) 1 h 
8. hod.
Domácnost (Dom) Kc 1 h 
Seminář z dějepisu (SeD) Jl 1 h 
Sportovní výchova/chlapci (SV) St 1 h 
Literární seminář (LiS) Vc 1 h

 

9. ročník 4 skupiny po 2 vyučovacích hodinách ÚT 7. a 8. hodina
 75 ž - 4 skupiny (á na 1.skup. - 19 ž)
7. hod.
Cvičení z matematiky (CvM) Tr 1 h 
Seminář z přírodopisu (SeP) Kc 1 h
Tvůrčí psaní (TvP) Jl 1 h 
1.pololetí Seminář z  chemie (SCh) / 2.pololetí Přírodovědný foto-

klub (PF) Jů 1 h 
8. hod.
Cvičení z českého jazyka (CvČ) Mk 1 h 
Sportovní výchova/chlapci (SV) St 1 h 
1.pololetí Seminář z  chemie (SCh) / 2.pololetí Přírodovědný foto-

klub (PF) Jů 1 h 
Informatika (Inf) Dv 1 h 
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Učební plán základní školy 6. - 9. ročník  - 2. stupeň

Oblasti

RUP ŠVP Předmět  Ročník
z toho

disponibilní
hodinyMin.časová

dotace
Čas.

dotace
 Zkr. 6. 7. 8. 9. 6.- 9.

Jazyk 
a jazyková

komunikace

15 18 Český jazyk a literatura Č 4 4 4 3 15  

   -disponibilní hod.  1 1 0 1 3 3

12 12 Cizí jazyk Aj 3 3 3 3 12  

6 6 Další cizí jazyk Nj/Rj  2 2 2 6  

Matematika  
a  její aplikace

15 18 Matematika M 3 4 4 4 15  

   - disponibilní hod.  1 0 1 1 3 3

Informační a
komunikační
technologie

1 1
Informační a komunikační

technologie
Ikt 1    1  

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
P          

 7 disponibilní hodiny  1 2 2 2 7 7

VoP           

18  disponibilní hodiny        

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

   Nepovinné předměty        

   (bez náboženství)        
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Plán akcí
P e d a g o g i c k é  r a d y 2020/21

31. 8. 2020 Po Zahajovací pedagogická rada - BOZP
   9.11. 2020 Po Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada  (Volby 

do školské rady - zástupci pedag. pracovníků)
18. 1. 2021 Po Pololetní klasifikační pedagogická rada (Vyučující 

zapíší známky do matriky do Pá 15. 1. 2021 do 12.00)
12.  4. 2021  Po  Pedagogická  rada za  třetí čtvrtletí šk. roku 

2020/21
21. 6. 2021 Po Klasifikační pedagogická rada na konci školního 

roku 
29. 6. 2021 Út Závěrečná pedagogická rada

T ř í d n í  s c h ů z k y  2020/21 
1.stupeň - od 15.30 do 17.00 hod., 2.stupeň - od 16.00 do 17.30 hod.
17. 9. 2020 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.
12. 11. 2020  Čt  -  TU informují rodiče o  úkolech ve  školním roce 

2020/21 (Volby do školské rady - zástupci zákonných zástupců)
do 18. 12. 2020 Pá - TU 1. a 2. st zajistí zapsání předběžné klasifikace 

do ŽK za 1. pololetí šk. roku 2020/21 (2.- 9.roč.)
 - TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče 

k návštěvě školy
 7. 1. 2021 Čt -  informativní třídní schůzky (bez lístečků), výchovný 

poradce (Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejících žáků infor-
mace o volbě povolání

13. 4. 2021 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu
 3. 6. 2021 Čt - TU provedou zhodnocení škol. roku ve třídě

S c h ů z k y  s p o l k u  r o d i č ů  ž á k ů  2020/21
 8. 10. 2020 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2019/20, úkoly na další 

školní rok 2020/21
• seznámení s  Výroční zprávou o  činnosti a  hospodaření ZŠ Trhové 

Sviny za rok 2019/20
27.  5. 2021  Čt  17.30 h  -  závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 

2020/21, (neuzavřené - bez opravných zkoušek)

S c h ů z k y  š k o l s k é  r a d y 2020/21
  8. 10. 2020  Čt  19.00 h  -  Výroční zpráva o  činnosti a  hospodaření 

za rok 2019/20
• stanovení úkolů na šk. rok 2020/21

26.11. 2020 Čt 16.00 h - Ustavující schůze nové školské rady při ZŠ 
Trhové Sviny zvolené na období 2020 - 2023 

27. 5. 2021 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné 
zhodnocení šk. roku 2020/21.

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

v pátek odpoledne 9. dubna a v sobotu dopoledne 10. dubna 2021.
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 2020/21 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.

Přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdě-
lání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. 
- 28. dubna 2021; pro ostatní obory vzdělání se konají v  pracovních 
dnech v období od 22. - 30. dubna 2021.

Náborové akce pro vycházející žáky 2020/21
  Od  pondělí 12. října do  pátku 16. října 2020 se uskuteční náboro-

vé akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle po-
zvánky jednotlivým školám do Pá 2. 10. 2020. Garantem je Mgr. Helena 
Jarolímová.

P l a v e c k ý  v ý c v i k  2020/21
 V letošním školním roce se uskuteční základní plavecký výcvik pro 

žáky 2. a 3. tříd v plaveckém bazénu v Borovanech.

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

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

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

Výuka plavání probíhá: 
1.skupina 8.20 - 9.50 hod. - odjezd autobusu do Borovan 7.55 hod.
2.skupina 9.50 - 11.20 hod. - příjezd autobusu do Trh. Svin 11.40 hod.
 1.turnus 7. 10. - 16. 12. 2020 2.A, B (42 ž) od 8.20 hod.
 2.turnus 6. 1 . - 17. 3. 2021 2.C, 3.D (41 ž) od 8.20 hod.
 3.turnus 24. 3. - 26. 5. 2021 3.A, B, C (60 ž) od 8.20 hod.
Plavecký výcvik hradí:
mzdové prostř.:  ZŠ Trhové Sviny z  fin. prostředků přidělených 

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

ta T.Sviny.
Žáci resp. jejich rodiče hradí pouze dopravné autobusem z  T. 

Svin do  Borovan - v  letošním roce MŠMT umožnilo požádat o  grant 
na dopravu.

Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.

L y ž a ř s k ý  v ý c v i k  2020/21
V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu 

od 9.1. (so) do 15.1.(Pá) pro žáky 7. ročníku v Železné Rudě na Šumavě.

Výuka bruslení 2020/21
V tomto školním roce se pro žáky 1.ročníku uskuteční na Zimním sta-

dionu v Českých Budějovicích výuka bruslení. Celkem 10 lekcí v termí-
nu 7.1. - 18.3. 2021 (každý čtvrtek).

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

Žáci hradí kurzovné.

Halloweenská párty 2020/21
V tomto školním roce ŠD uspořádá místo mikulášské merendy 

Halloweenskou párty v KD Trhové Sviny (říjen 2020).
Garantem je Mgr. M.Pišingerová

M i k u l á š s k á  n a d í l k a  2020/21
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 4. 12. 2020.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.

Dopravní soutěž cyklistů 2020/21
Duben 2021 (konkrétní datum bude upřesněno podle aktuální před-

povědi počasí)
 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 jsou Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

D e n  d ě t í  2020/21
Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se usku-

teční v  pátek 28. května 2021 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 2020/21
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.
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Zapojení do projektů 2020/21
A. Projekty celostátní
1. Projekt „Jazykově vzdělanější“. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva č. 02_18_063 Šablony II v prioritní ose 3 Rovný přístup ke kva-

litnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní roz-

voj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních/ 
rozvojových aktivit.

Výše finanční podpory:
Celkové způsobilé výdaje: 1 648 928 Kč
Příspěvek Unie: 1 401 588,80 Kč 
Národní veřejné zdroje: 247 339,20 Kč
ZŠ Trhové Sviny: 1 648 928 Kč 
Časové určení: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 
Garantem projektu: Mgr. Jiří Pavel

2. Projekt „Finančně gramotná škola“
  Od  minulého školního roku jsme držiteli stříbrného certifikátu 

Finančně gramotná škola.
Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová 

B. Školní projekty
1. Projekt „Zachraň strom č. 22“ 

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 2020
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 2020
Garantem projektu: Mgr. Miroslava Pišingerová

3. Projekt Projekt „Jeliman“
Sbírka ve  prospěch ZOO Dvorec; žáci a  učitelé každoročně vybe-

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

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

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

solidarita
Časové určení:

• Sbírka proběhne v období na přelomu měsíce března/dubna
Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

4. Projekt
 „Zachraň strom č. 23“ 
květen 2021
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:  jaro 2021
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 28. května 2021.
Garantem projektu: Vychovatelka Marie Petrová

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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Koncové hodiny v jednotlivých ročnících
  Tř Po Út St Čt Pá Tř. Poč.hod.

1.roč. 3 4 4 4 4 4 3 20  

2.roč. 3 4 5 4 4 5 3 22  

3.roč. 4 5 5 5 5 5 4 25  

4.roč. 3 5 5 5 5 5 3 25  

5.roč. 4 5 6 5 5 5 4 26 118

6.roč. 3 6 6 6 6 6 3 30  

7.roč. 2 6 6 6 6 6 2 30  

8.roč. 3 6 6 6 7 6 3 31  

9.roč. 3 6 7 6 6 6 3 31 122

  28 47 50 47 48 48 28 240  

                240 240

Ročníky na oběd

Po 4.hod.   2 1 2 2 1      

Po 5.hod.   3 4 3 4 4      

Po 6.hod.   4 4 4 3 4      

Celkem   9 9 9 9 9      

Počty tříd na oběd

Po 4.hod.   6 3 6 6 3      

Po 5.hod.   11 13 11 14 14      

Po 6.hod.   11 12 11 8 11      

Celkem   28 28 28 28 28      

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 hodinách 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 míst-
nosti školní družiny (třídy 2.A a 3.C). Odpoledne se žáci rozdělí do sed-
mi oddělení. Po  třetí hodině se postupně oddělení slučují do  třídy 
2.A a 3.C ve třetím pavilonu. Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Bruna Saito

Školní klub - zájmové kroužky
Vážení rodiče, předkládáme Vám souhrnnou nabídku zájmových 
kroužků ve školním klubu při ZŠ, pro školní rok 2020 - 2021.

Hasičský kroužek 2. - 9. třída F. Janda, Poláková

Rybářský kroužek 3. - 9. třída Č. Štojdl

Stolní tenis 3. - 9. třída R. Levý

Volejbal 4. - 6. třída D. Lošková

Všeobecná sp. přípravka MŠ, 1. třída K.Smoleňová

Sportovní gymnastika 2. - 5. třída M. Hálová, J Hamadej

Sportovní gymnastika 6. - 9. třída N. Hálová, J. Hamadej

Softball - žáci 4. - 6. třída P. Němeček

Softball - kadetky 6. - 9. třída V. Petřík

Softball - kadeti 7. - 9. třída J. Kubo

T - Ball MŠ - 3. třída M. Holečková

Nohejbal 6. -9. třída M. Chuchel

Šachy 2. - 5. třída D. Rolínek

Šachy 6. - 9. třída D. Rolínek

Šachy přípravka 1. třída D. Rolínek

Veselé pohybové hry 1. - 5. třída J. Princová

Hlasová výchova 1. třída S. Feslová

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

ku stanovena na 200 Kč za školní rok.

Upozornění:
Příspěvek je nutné uhradit a vyplněnou přihlášku na kroužek ode-

vzdat nejpozději do 11. 9. 2020. Pokud se přihlásí do některých z krouž-
ků malý počet dětí, kroužek se neotevře a  finanční příspěvek bude 
vrácen.

Z  důvodu uzavření pobočky Komerční banky v  Trhových 
Svinech bude příspěvek za kroužek hrazen po odevzdání přihláš-
ky z elektronické peněženky žáka.
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Nabídka zájmových kroužků ve školní družině

NJ začátečníci 1. - 3. třída N. Buřičová

AJ začátečníci 2. třída J. Bartáčková

Veselé zpívání 1. - 5. třída M. Petrová

Badminton 1. - 5. třída M. Petrová

Aerobic 1. - 5. třída J. Otrubová

Tvořivá dílna 3. - 5. třída J. Otrubová

Klub šikulka 1. - 2. třída M. Pišingerová

Hry nejen ve třídě 1. - 2. třída D. Haláčková

Hry nejen ve třídě 3. - 5. třída D. Haláčková

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

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

Provoz školní jídelny
Po - Pá 11.05 - 13.55 hod. , uzavření ŠJ ve 14.10 hod. 

Úřední hodiny kanceláře školní jídelny:
vzhledem ke COVID-19 upřesněno na stránkách ZŠ www.zssviny.cz
Telefon: 702 158 699 E-mail: jidelna@zssviny.cz
Přihlášení do  školní jídelny je na  základě vyplnění a  odevzdání 

Přihlášky ke školnímu stravování (ke stažení na webu školy www.zssvi-
ny.cz).

Povinností strávníka je zakoupit si bezkontaktní čip za Kč 115,- v kan-
celáři školní jídelny, který bude používat po  dobu školní docházky 
k  odběru stravy a  k  volbě obědů na  objednávkovém boxu ve  školní 
jídelně. Tento čip je nevratný.

Obědy se odhlašují den předem do 14.00 hod.
Upozorňujeme rodiče i žáky, že všichni strávníci jsou automaticky 

přihlášeni ke stravě na následující měsíc, pokud včas neprovedou její 
odhlášení!

Žák, popř. zástupce žáka, nese veškerou odpovědnost za nedodrže-
ní stravovacího režimu. 

Strávník má nárok na  dotované stravné pouze v  případě, že je 
přítomen ve školním zařízení nebo první den neplánované nepřítom-
nosti, kdy si oběd může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá ná-
rok na dotované stravné a musí se odhlásit (Vyhláška č. 107/2005 Sb., 
o školním stravování).

Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hy-
gienické zásady - Pokrm vydaný do jídlonosiče je určen k přímé spotře-
bě bez skladování! Školní jídelna odpovídá za vydanou stravu do

15 minut po naplnění (dále nemůže dodržet teplotní řetězec ucho-
vání 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 2020 deset let - od 1. září 2020 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

Kroužky dotované EU (nehradí se příspěvek)

Robotické hry I. stupeň ZŠ

Robotické hry II. stupeň ZŠ

Stavebnice Seva I. stupeň ZŠ

Vyplněné přihlášky přinést do třídy ŠD ve II. pavilonu. Od 2. 9. - 11. 9. 
2020 v čase 7:00 - 10:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.

Důležité upozornění
Termíny jednotlivých akcí i další informace mohou být v průbě-
hu školního roku upraveny z organizačních důvodů, epidemio-
logických opatření apod..

Aktuální informace, fotografie, školní řád, školní časopis Trháček ...a 
další najdete celoročně na webu školy www.zssviny.cz

Oddíl Lesní záře Trhové Sviny
pořádá nábor chlapců 
a dívek od věku 9 let. 
Nábor proběhne  
ve čtvrtek 10. 9. a 17. 9. 2020 
v 16.00 hodin před vchodem 
do Základní školy T. Sviny.

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Magda Ehlers
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Hydraulika a Letecká technika  

– spolupracujeme s celým světem, připojte se k nám! 
 
V současné době hledáme spolupracovníky  
 
na technické pozice :  

                                 
    Konstruktér projektant 
    Pracovník výrobního controllingu 

 
 
na výrobní pozice : 
 

   Skladový dělník 
   Galvanizér,-ka 
   Pracovníky na CNC stroje 
   Manipulační dělník 
   Soustružník 
   Zkušební mechanik 
   Brusič 

 
 
Více na www.jihostroj.com 
 

  Zaměstnancům nabízíme:  
 práci v moderním pracovním prostředí  
 vysoké finanční ohodnocení, příplatky nad rámec zákona 
 odměna za hospodářský výsledek  
 odměny při životních a pracovních výročích  
 příspěvek na penzijní nebo životní připojištění  
 25 dní dovolené a další dny volna nad rámec zákona při důležitých osobních překážkách  
 další vzdělávání, prohlubování a zvyšování kvalifikace  
 příspěvky na stravování a možnost stravování přímo v závodě  
 v moderní ubytovně hotelového typu nabízíme zaměstnancům dotované ubytovaní a v průběhu 2 

let možnost získání nových bytů ve vysokém standardu 
 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, pošlete, prosím, životopis na uvedenou adresu. 

Lidské zdroje: tel.: 380 340 725 kratka.monika@jihostroj.cz 
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Zájezd turistů z našeho města  a ČSŽ Trhové Sviny do Dolního Rakouska
„Když Bůh vařil svět, pořád mu ne-
přišel dost krásný. Nakonec ho to 
trklo a tu a tam zem pořádně osolil“ 

Zájezd se konal 25. 7. 2020. Výlet 
k  jezerům Solné komory, komen-
tovaná prohlídka  Gmundenu, 
Bad Ischlu a Hallstatu a výjezd 
do Gosau a vyhlídka na masiv 
Dachstein od jezera Gosausee. 
Mohli jsme navštívit cukrárnu 
Zauner, kam chodila i císařovna 
Sisi a zakoupit vyhlášené zákusky.

Zájezd se vydařil díky krás-
nému počasí a průvodkyni 
Mileně Petrovičové, která nás se-
známila s  historií a současností 
navštívených míst.

ZO ČSŽ Trhové Sviny přispíval 
členkám 100,- Kč.

Účastníci zájezdu byli spoko-
jeni a těší se na další výlet do 
Sezimova Ústí (Benešova vila), 
Tábora, na Kozí Hrádek a Klokot, 
který se uskuteční 5. 9. 2020.

Ivana Pařízková, 
ZO ČSŽ T. Sviny

Den otevřených dveří
Srdečně Vás všechny zveme na Den otevřených dveří 

 Domova pro seniory Chvalkov.
Rádi Vás provedeme po našem Domově a poskytneme veškeré 

informace týkající se pobytu, péče i ostatních poskytovaných služeb.
6. 10. 2020 po celý den...

Společenská místnost na Chvalkově

S  počátkem července jsme otevřeli novou společenskou místnost 
v Domově pro seniory Chvalkov. Tento prostor byl opraven v prosto-
rách bývalé terasy, která byla v posledních letech využívána jako sklad. 
Místnost byla zrekonstruována tak, aby odpovídala potřebám seniorů, 
kteří si přijdou nakoupit a posedět u kávy ve společnosti svých vrs-
tevníků. Otevřeno máme každou středu odpoledne od 13:30 - 15:30. 
Smlouvu o prodeji s námi uzavřeli manželé Valterovi, kteří předají zbo-
ží klientům na základě předběžné objednávky a zároveň nabídnou dal-
ší sortiment přímo na místě. Velké díky patří Valterovým už jen za to, že 
jsou ochotni k nám jezdit a prodej realizovat.

Otevřením kantýny jsme chtěli docílit nejen toho, aby si naši klienti 
mohli koupit něco dobrého, ale aby došlo i ke zkvalitnění aktivit, kte-
ré tady doposud nebyly možné. Samotný nákup pro člověka, který již 
nebyl v obchodě několik let, je zážitkem. Neví, jaká je současná nabíd-
ka zboží, jaké jsou možnosti, ani aktuální ceny. K nákupu je klientům 
vždy uvařena káva nebo čaj a oni si zde mohou posedět a popovídat 
se svými přáteli. Tato místnost je zpřístupněna našim klientům nepře-
tržitě, aby zde mohli posedět i se svými blízkými, kteří za nimi přijdou 
na návštěvu

Mgr. Jana Dvořáková
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	 AKTUÁLNĚ	Z	KIC
Pěkné počasí + pěkné datum = vydařená akce
Prázdninová olympiáda, která se konala v sobotu 8. 8. 2020 opět při-
lákala na Velký rybník soutěživé děti i rodiče. Krásné počasí a otevřený 
kiosek přispěly k pohodovému letnímu odpoledni. šf
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	 KULTURA
Byli jste v létě na hamru?
Většina z  vás jistě ano, protože 
akcí zde během prázdnin bylo 
nepočítaně (pečení prasátka, 
koncerty, loutkové pohádky, 
Kovářský den, Dětský den...).

Navíc je zde od července nová 
expozice, která se setkala s  vel-
kým ohlasem - to jistě potěší ne-
jen ty, kteří se podíleli na její rea-
lizaci (jména autorů viz níže), ale 
každého svinenského patriota.

Pokud se na hamr teprve chys-
táte, můžete příjemnou procház-
ku spojit s poslední letošní noční 
prohlídkou

Pátek 11. 9. Noční  
prohlídka s pohádkovými  
a historickými postavami  

od 20:00, 20:30 a 21:00. 
Rezervace na telefonu  

732 850 899

Program KIC na září a říjen
Vážení čtenáři, vzhledem k  situaci si vyhrazujeme právo změny 
termínů nebo zrušení akci týden před konáním. Pokud bude akce 
zrušena bez náhrady termínu, vstupné budeme vracet.

Výstava od  1. 9. 2020 Emil Hácha - občan, rodák, prezident 
Výstava mapující životní osudy trhovosvinenského rodáka JUDr. Emila 
Háchy. Přístupné během otevírací doby KIC. Vstupné zdarma.

ZÁŘÍ
Sobota 5. září Divadlo Víti Marčíka Šípková Růženka
 od 19 hodin na Buškově hamru Divadelní představení pro malé 

i velké. Vstupné zdarma.
Sobota 12. 9. 2020 Za přírodou historií a energií Šumavy - výlet 

na Šumavu, 7:30 hod odjezd od staré radnice Žižkovo nám. 32 Trhové 
Sviny, KIC Trhové Sviny, kic@tsviny.cz, tel. 386 301 488, 400 Kč; senioři, 
studenti 320 Kč.

Sobota 5. září Dětský den s Domečkem od 14 hodin na Buškově 
hamru. Pro děti je připraven bohatý program, například tvůrčí dílny, 
soutěže o ceny, skákací hrad. Vstupné zdarma.

ŘÍJEN
Sobota 3. 10. „Podzimní dvacítka“ turistický pochod krajinou 

Trhovosvinenska. Start v KIC mezi 9 - 11 hod., startovné 80 Kč. V cíli 
na Buškově hamru obdrží každý účastník pamětní list a klobásu z ko-
mína. Z důvodu zajištění občerstvení a pamětních listů je nutná re-
gistrace v KIC Trhové Sviny. Více informací: kic@tsviny.cz, 386 301 488, 
www.facebook.com/kictsviny

Úterý 6. 10. Přednáška o historii Jana Ciglbauera loutkový sál 
KD Trhové Sviny od 18 hodin. Vstupné 70 Kč, senioři studenti 35 Kč

Úterý 13. 10. Procházka po  zříceninách jihočeských hra-
dů Přednáška Jiřího Cukra v  loutkovém sále KD Trhové Sviny od 18 
hodin. Vstupné 70 Kč, senioři, studenti 35 Kč šf

	 AKTUÁLNĚ	Z	KIC
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ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:

http://
knihovna.tsviny.cz

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

KINA
3. 9. čtvrtek v 19:30 

4. 9. pátek v 19:30 
AFTER: PŘIZNÁNÍ

USA | 2020 | Drama, Romantický
Hodná dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do vzájemné 
osudové lásky. Na ničem jiném nezáleží a ani jeden z nich 
nemá co ztratit.
Režie: Roger Kumble
Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford, Dylan 
Sprouse, Charlie Weber, Candice King, Samuel Larsen, Louise 
Lombard, Dylan Arnold, Rob Estes, Khadijha Red Thunder, 
Shane Paul McGhie, Karimah Westbrook

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

5. 9. sobota v 17:00 
6. 9. neděle v 17:00 
MULAN

USA | 2020 | 106min. | Dobrodružný, Drama, Rodinný
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí 
sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze 
severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zau-
jme místo svého nemocného otce.
Režie: Niki Caro
Hrají: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong, Jason Scott Lee, 
Rosalind Chao, Utkarsh Ambudkar, Tzi Ma, Yoson An, Ron 
Yuan, Roger Yuan, Jimmy Wong, Pei-pei Cheng, Nelson Lee, 
Chum Ehelepola

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč
5. 9. sobota v 19:30 
ŠARLATÁN

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

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

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

6. 9. neděle v 19:30 
7. 9. pondělí v 19:30 
PALM SPRINGS

USA | 2020 | 87min. | Komedie, Romantický
Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní 
kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mír-
ně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti).
Režie: Max Barbakow
Hrají: Andy Samberg, Cristin Milioti, J,K,Simmons, Peter 
Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, 
Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chiri-
sa, Dale Dickey, Lilli Birdsell, Mark Kubr

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 100 Kč

10. 9. čtvrtek v 19:30 
11. 9. pátek v 19:30 
ŽENSKÁ POMSTA

Česko | 2020 | Komedie
Na skupinové psychoterapii se setkají tři ženy zralého věku. 
Liší se sice profesí i povahově, ale mají stejný problém, který 
se snaží řešit v rámci psychoterapie.
Režie: Dušan Rapoš
Hrají: Mahulena Bočanová, Jana Paulová, Eva Vejmělková, 
Miroslav Etzler, Robert Jašków, Petr Rychlý, Dana Morávková, 
Pavel Zedníček, Helena Vondráčková

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

12. 9. sobota v 17:00 
HURÁ DO DŽUNGLE

Mauricius | 2020 | 89min. | Animovaný, Rodinný
Jedno poklidné ráno se život zvířat v africké džungli obrátí 
vzhůru nohama. Nejlepší kamarádi, opičák Munki a sloni-
ce Chobotka zjistí, že z ničeho nic získali schopnost mluvit 
lidskou řečí.
Režie: Brent Dawes
Hrají: David Menkin, David Rintoul, Jason Pennycooke, 
Robert G,Slade, Claire Johnston

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

12. 9. sobota v 20:00 
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ:
TAJNÝ AGENT 
(divadelní záznam)

Česko | 2020 | 145min. | Drama, Komedie
Projekt Film Naživo během letošního léta přináší do kin sérii 
jedinečných divadelních představení zasazených do unikát-
ních prostředí mimo tradiční jeviště.
Režie: David Jařab
Hrají: Jiří Vyorálek, Anna Fialová, Petr Čtvrtníček, Jiří Černý, 
Jakub Žáček, Václav Vašák, Vojtěch Vondráček

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 149 Kč

13. 9. neděle v 19:30 
14. 9. pondělí v 19:30 
NOVÍ MUTANTI

USA | 2020 | 95min. | Horor, Sci-Fi, Akční
Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana Rasputinová 
(Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie (Charlie Heaton) a Roberto De 
Costa (Henry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží v od-
lehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová (Alice Braga) za účelem 
jejich psychiatrického pozorování.
Režie: Josh Boone
Hrají: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, 
Blu Hunt, Alice Braga, Henry Zaga, Colbi Gannett, Happy 
Anderson

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

17. 9. čtvrtek v 19:30 
KINGSMAN: PRVNÍ MISE

Velká Británie / USA | 2020 | 131min. | Dobrodružný, Komedie
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců 
připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden 
muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku 
Kingsman: První mise se stanete svědky zrodu první nezá-
vislé tajné služby.
Režie: Matthew Vaughn
Hrají: Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-
-Johnson, Ralph Fiennes, Tom Hollander, Djimon Hounsou, 
Harris Dickinson, Stanley Tucci, Rhys Ifans, Daniel Brühl, 
Charles Dance, Alexandra Maria Lara, Ross Anderson, Neil 
Jackson, Alison Steadman, Branka Katič, Robert Aramayo, 
Joel Basman, Constantine Gregory, Gabriela Całun

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 130 Kč

19. 9. sobota v 17:00 
20. 9. neděle v 17:00 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

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

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

19. 9. sobota v 19:30 
20. 9. neděle v 19:30 
KRAJINA VE STÍNU

Česko | 2020 | 135min. | Drama, Historický
Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí 
a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, 
čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Magdaléna Borová, Stanislav Majer, Csongor Kassai, 
Barbora Poláková, Pavel Nový, Petra Špalková, Zuzana Kro-
nerová, Ági Gubíková, Robert Mikluš, Marek Pospíchal, On-
dřej Malý, Anežka Kubátová, Marie Ludvíková, Cyril Drozda, 
Denisa Barešová, Tomáš Jeřábek, Halka Třešňáková, Ladislav 
Dušek, Jiří Wohanka, Adam Langer, Hana Frejková, Jan Lep-
šík, Michael Goldschmid, Philipp Schenker, Marek Taclík, 
Miloslav Pecháček

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 130 Kč

24. 9. čtvrtek v 19:30 
25. 9. pátek v 19:30 
BÁBOVKY

Česko / Slovensko | 2020 | 97min. | Romantický,  Komedie
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží 
navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, 
prací, náhodami, nenávistí nebo láskou.
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Jana Plodková, Lenka Vlasáková, 
Marek Taclík, Barbora Poláková, Táňa Pauhofová, Denisa 
Biskupová, Rostislav Novák ml, Jiří Langmajer, Oskar Hes, 
Brigita Cmuntová, Kristýna Podzimková, Karel Freund, Oliver 
Vyskočil

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

26. 9. sobota v 17:00 
27. 9. neděle v 17:00 
TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ

USA | 2020 | 91min.
Animovaný, Dobrodružný, Rodinný, Fantasy, Muzikál

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěš-
ném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu, 
ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne tan-
cem, zpěvem a levou zadní, protože tam, kde nejsou žádné 
potíže, je kralování brnkačka.
Režie: Walt Dohrn
Hrají: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Sam Rockwell, 
Chance the Rapper, Anthony Ramos, Karan Soni, Flula Borg, 
Jamie Dornan, James Corden, Kunal Nayyar, Rachel Bloom, 
Charlyne Yi, Kenan Thompson, Kelly Clarkson, Mary J,Blige, 
Ron Funches, Ozzy Osbourne, Ester Dean, Walt Dohrn, 
George Clinton, Gustavo Dudamel, J Balvin, Anderson,Paak

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

3D + dabing: 130 Kč

26. 9. sobota v 19:30 
27. 9. neděle v 19:30 
DĚDA, POSTRACH RODINY

USA | 2020 | 98min. | Komedie, Rodinný
Peter toho se svým dědou prožil hodně, vždycky k sobě měli 
blízko a oba byli pochopitelně nadšení z toho, že se má děde-
ček nastěhovat k nim domů. Ale chyba lávky.
Režie: Tim Hill
Hrají: Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, Chris-
topher Walken, Rob Riggle, Laura Marano, Cheech Marin, 
Oakes Fegley, T,J,McGibbon, Juliocesar Chavez, Heather Jo-
hansen, Drew Scheid, Joshua Childs, Kendrick Cross

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

tsl. ZPRAVODAJE365.cz

DIVADLA
Divadelní sál KD T. Sviny

13. 9. neděle v 16:00 Premiéra
Divadelní společnost 
Natálie Venturové
LOTRANDO A ZUBEJDA

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

Mládeži přístupné
 Děti: 80 Kč

21. 9. pondělí v 19:00 Premiéra
Divadlo Kalich [činohra]
LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU

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

Mládeži do 15 let nepřístupné
A/B/C: 350 / 330 /300 Kč

28. 9. pondělí v 16:30 Premiéra
28. 9. pondělí v 19:00 Premiéra
Kulturní portál.cz
ZDENĚK IZER 
NA PLNÝ COOLE!

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

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

30. 9. středa v 19:00 Premiéra
Divadlo Artur
HODINA DUCHŮ

divadelní komedie | 2019
Komedie pohrávající si s myšlenkou, co může být v sedmém 
nebi, ale též co může být v takovém šestém nebi, pátém 
a ostatních. Co když s posledním výdechem nic nekončí?
Režie: Jindřich Kriegel
Hrají: Bořek Slezáček, Pavlína Mourková, Jindřich Kriegel, 
Lucie Linhartová, Michaela Zemánková, Monika Timková, 
Eva Decastelo, Michal Kavalčík, Petr Semerád, Josef Hervert, 
Radomír Švec, Matěj Kriegel

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

SHOW
8. 9. úterý 19:00 - 21:30
TRAVESTI SHOW
 TECHTLE MECHTLE A KOČKY

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

 Základní: 250 Kč

Dokončení na další straně
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PODLAHY  •  DVEŘE  •  KUCHYNĚ

PRODEJ    •    MONTÁŽ    •    ZAMĚŘENÍ

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

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

	 KULTURA ...

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny a 
Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny 

 

srdečně zvou na koncert souboru 
   

 
 

Trhové Sviny 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 

13. září 2020 od 18:00 hodin 
 

Vstupné 150,- Kč,  
(senioři 100,-Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F. Pišingera zdarma) 

 
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,  
Město Trhové Sviny, Městys Ledenice, Městys Besednice,  

Město Nové Hrady, obec Benešov nad Černou  

        

Základní umělecká škola F. Pišingera, Trhové Sviny a 
Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny 
 

srdečně zvou na koncert souboru 
   

Escualo kvintet  

 
 

Nové Hrady 
Kulturně-spolkový dům 

 

22. září 2020 od 18:00 hodin 
 

Vstupné 150,- Kč,  
(senioři 100,-Kč, děti do 15 let a žáci ZUŠ F. Pišingera zdarma) 

 
Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,  
Město Trhové Sviny, Městys Ledenice, Městys Besednice,  

Město Nové Hrady, obec Benešov nad Černou  

        

KONCERT
15. 9. úterý 19:00 - 22:00
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC

http://knihovna.tsviny.cz
V listopadu 2019 vydal Vladimír Mišík ve spolupráci s produ-
centem Petrem Ostrouchovem  devět let po poslední řadové 
desce sólové album “Jednou tě potkám”, kterému udělila 
hudební akademie šest cen Anděl.

 Vstupné: 450 Kč
V předprodeji: 400 Kč
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Přijďte fandit! TJ Spartak - rozpis zápasů / podzim 2020

	 SPORT
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Přijďte fandit! TJ Spartak - rozpis zápasů / podzim 2020
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HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V TRHOVÝCH SVINECH? 
V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU A PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ? 
NA JEDNU SMĚNU? 
My hledáme posily do našeho týmu na pozice 

- Šička
- Pomocné práce ve výrobě

Nabízíme 
- platové podmínky podle zařazení a kvalifikace
- 5 týdnů dovolené
- 13. a 14. plat
- stravenky
- další bonusy
NEVYUČENÉ ZAUČÍME 
Nástup od září 2020 
Kontakt: Daniela Macková 
daniela.mackova@doppler.cz    tel. 386 301 611

HLEDÁTE ZAJÍMAVOU PRÁCI V TRHOVÝCH SVINECH? 
STABILNÍ POZICI S MOŽNOSTÍ PROFESNÍHO RŮSTU? 
V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU A PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ? 
My hledáme posilu do našeho týmu na pozici 

VEDOUCÍ SMĚNY NA KONFEKČNÍ DÍLNĚ 
Vaše úkoly 

- Operativní řízení týmu
- Řízení průběhu výroby
- Průběžná kontrola kvality a dodržování technologie
- Kontrola pracovní kázně, produktivity, bezpečnosti práce
- Administrativa
- Pomocné práce ve výrobě

Váš profil 
- Zkušenosti s vedením kolektivu podmínkou
- Práce s PC
- Komunikace, aktivní a pozitivní přístup
- Vzdělání nebo zkušenosti z textilního průmyslu výhodou
- Flexibilita, zaujetí

Naše nabídka 
- platové podmínky odpovídající kvalifikaci
- možnost odborného vzdělávání a karierního růstu
- 5 týdnů dovolené
- 13. a 14. plat
- stravenky

Kontakt: Daniela Macková 
daniela.mackova@doppler.cz    tel. 386 301 611

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

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

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

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

AKCE 400 Kč/ 1 prm doprava dříví 2m v nabízené akci je zdarma !
smrk, borovice v délce 2m vysvětlivky:   1 prm = prostorový metr,  1 prms = prostorový metr sypaný
minimální množství celý kamion ( cca 50 prm) PŘÍJEM OBJEDNÁVEK :  Tel: 605 247 166, E-mail: hauser.emanuel@seznam.cz
cena je včetně DPH a dopravy www.lesy-obci-trhove-sviny-a-besednice.cz
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Své náměty, připomínky, informace, které chcete sdělit svým spoluobčanům, zasílejte 
na email tslisty@gmail.com. Příspěvky, prosím, dodejte buď písemně (na podatelnu MěÚ) 
nebo v elektronické podobě na výše uvedený email v MS Word, fotografie a obráz-
ky ve formátech JPG či PDF. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky jazykově upravit.  
Příjem inzerce pouze elektronicky  na email: inzercetsl@gmail.com, tel.: 386 301 411

Uzávěrka čísla vždy 20. dne v měsíci.

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. šč. MKČR E10896 • Vychází 12x ročně 
• Předsedkyně redakční rady a  redakční 
úpravy Mgr.  Hana Halešová • DTP a  tisk: 
FIBOX, s.r.o. Třebíč • FIBOX.cz • Náklad 700 ks

_____ Cena tohoto výtisku: 5,- Kč _____

	 SPORT

Nenechte si ujít běžecký svátek v Novohradských horách
Máte rádi výzvy a krásnou přírodu? Pak je tento závod přesně pro Vás! 
Zváni jsou nejenom vytrvalostní běžci, kteří zvládnou jeden z nejtěž-
ších terénních trialových běhů ve střední Evropě, ale všichni příznivci 
rekreačního běhu v  terénu. Sportcentrum Novohradské hory pořádá 
v neděli 4. října již tradiční 22. ročník horského maratónu.

Horský maratón v Novohradských horách vznikl před více než dva-
ceti lety a jeho popularita stále stoupá. Z původních šesti závodníků 
se minulý rok na startovní čáru postavilo okolo dvou set odvážlivců. 
Budete tento rok mezi nimi i Vy?

V  minulém roce se nabídka závodů rozšířila o ultra trailovou trať 
o délce 64 km a celkovém převýšení 1800 metrů. V průběhu tratě zá-
vodníci proběhnou zapomenuté kouty Novohradských hor a nejatrak-
tivnější místa jako Zlatá Ktiš či Jelení hřbety.

Pro ty závodníky, pro které je tato trať moc dlouhá, 
máme stále klasické vzdálenosti. Závodníci mohou 
běžet trať „Classic“ dlouhou 30 kilometrů s  převýše-
ním 1200 metrů, která svou délkou a převýšením se dá 
srovnat s tratí maratónskou. Trasa je určena i pro šta-
fety a běžci musí překonat celkem 5 vrcholů - Vysoký 
kámen, Zaječí a Cikánský vrch, Kuní a Kraví horu.

Poloviční trať s názvem „Zážitek“ dlouhou 12 kilome-
trů s 600 metrovým převýšením je doporučena všem, 
kteří si chtějí vychutnat čtyři skalnaté vrcholy - Zaječí, 
Cikánský, Kuní a Kraví. Je určena jak pro rekreační běž-
ce, tak příznivce pohybu v přírodě. Časový limit je na-
tolik dlouhý, že se dá celá trasa zdolat rychlou chůzí. 
Pokud nemáte běžeckého kolegu, vezměte čtyřnohé-
ho kamaráda na Long canincross.

Kdo již závod běžel, ví, že terén není lehký, ba na-
opak. Náročnost běhu zvyšuje skutečnost, že se závod-
níci musí vypořádat s dubnovým aprílovým počasím, 
kdy se vybíhá často za slunného počasí a dobíhá za 
sněžení. Běžci musí přelézat padlé stromy, překonávat 

kluzké kameny a prudké stoupání i klesání, což dělá tento závod 
výjimečný.

Co se týče organizace závodu, je totožná jako minulý rok. Registrace 
probíhá opět předem na internetových stánkách, v krajním případě na 
místě při prezentaci. Prezentace na závod probíhá pouze na Hojné 

Vodě. Odtud budou závodníci 
převezeni zajištěnými autobusy 
na start všech zmiňovaných tratí. 
Start „Novohradského ultra trailu“ 
je v  neděli 4.10. v  7:30 přímo na 
Hojné Vodě, závod „Classic“ star-
tuje v 11:00 na náměstí v Trhových 
Svinech a kratší trať „Zážitek“ v 
12:30 na náměstí v Benešově nad 
Černou. Cíl pro všechny tratě je na 
Hojné Vodě.

Rodinná podpora je při podá-
vání kvalitních výkonů důležitá, 
tak neváhejte a vezměte ji s se-
bou. Doprovod může sledovat 
závodníky na částech trati, v  cíli 
bude postaven i velký divácký 
stan. Také může navštívit atraktiv-
ní místa blízko cíle, například roz-
hlednu na Kraví hoře, nebo známý 
kostel na Dobré Vodě či meditační 
zvon setkání na Hojné Vodě.

Slavnostní vyhlášení výsled-
ků probíhá v  cíli na Hojné Vodě. 
Vyhlašovat se bude celkem 8 ka-
tegorií. Pro první tři výherce z kaž-

dé kategorie jsou připraveny hodnotné ceny. Na závěr proběhne tom-
bola, kde je možno vyhrát týdenní pobyt v Rakouských Alpách.

Všechny další informace o závodě (výsledky a fotografie z minulých 
ročníků aj.) naleznete na internetových stránkách.   

http://sportcentrum-novohradskehory.cz/
Organizační tým se na vás již těší. Přijďte překonat sami sebe.

Za organizační tým Martin Brožka


