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Festival Karla Valdaufa
Letošní festival Karla Valdaufa nebyl již jen dechovkový. Dosavadní 
program jsme rozšířili o páteční večerní koncert, na který jsme chtěli 
pozvat i vyznavače jiného hudebního žánru, a o sobotní dopoledne, 
které jsme věnovali dětem. Tento nápad jsme pochopitelně nejprve 
konzultovali s panem Karlem Valdaufem ml., který byl velmi rád, že 
budeme s pořádáním pokračovat, a rozšíření festivalu uvítal.

I letošní program jsme připravili s  panem Milanem Baštou, který 
na páteční program navrhl skupinu Argema. A že to byla dobrá vol-
ba, potvrdilo plné náměstí skvěle se bavících, zpívajících a tančících 
diváků. Přiznám se, že jsem ani nečekala takovou návštěvnost a tak po-
zitivní reakce. Ale věřte, že to je pro všechny organizátory ta nejlepší 
odměna.

I sobotní dopoledne bylo úspěšné, děti bavil především klaun Hugo 
a Václav Upír Krejčí.

V  tradičním programu pak nechyběla ani vystoupení mažoretek 
a skupiny Kukačky.

Slavnostního zahájení nedělního programu se jako tradičně zú-
častnil pan senátor Tomáš Jirsa. Bohužel pan Karel Valdauf ml. se 
zúčastnit nemohl, ale velmi ráda jsem vyřídila jeho poděkování všem, 

kteří se podílí na organizaci festivalu, o jehož vznik 
se zasloužil a  který nese jméno jeho otce. Ve  fes-
tivalovém programu nechyběly tradiční místní 
kapely, ale zastoupeny byly i  po  „hašlerovsku“ 
kapely z Moravy, Slovenska, Čech. V tradičním ne-
dělním odpoledním vystoupení z  „jiného soudku“ 
své nástroje mistrovsky rozezněl Sextet Dalibora 
Gondíka a  především Dasha svým zpěvem na-
dchla celé náměstí.

Jsme velmi rádi, jak bylo rozšíření programu 
přijato, takže na příští rok budeme připravovat 
opět festival na tři dny a doufám, že i již 23. roč-
níku bude přát počasí tak jako v roce letošním.

Mgr. V. Korčaková
Pokračování na další Dokončení na str.2

Z diáře  
starostky

Argema
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Pokračování na další straně

Kukačky

Drietomanka (Slovensko)

Moderátor Petr Jančařík
Budvarka

Veselá muzika Klaun Hugo

Mažoretky Starlette Václav Upír Krejčí
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Slavnostní zahájení - zleva senátor Tomáš Jirsa, místostarosta a starostka města, moderátor P. Jančařík

Babouci "Sokolíci" Babouci

Pokračování na další straně

Podhoranka Mládí z Čejče
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Kumpanovi muzikanti           Dasha Dalibor Gondík Jižani     Argema

Rožmitálská venkovanka

Trnkovjanka
Milan Kumžák
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Léto rozeznělo naše město všemi žánry hudby

V letošním roce jsme již podruhé v rámci festivalu Jihočeské Nové 
Hrady pořádali koncert také v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v  Trhových Svinech. Uměleckým ředitelem tohoto festivalu je kon-
certní mistr a houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Tentokrát v našem 
kostele vystoupil spolu s flétnistkou Žofií Vokálkovou a cembalist-
kou Jitkou Navrátilovou.

Zcela mimořádný zážitek z loňského koncertu vás letos přilákal to-
lik, že byl kostel obsazen do posledního místečka, bylo nutné pro 

návštěvníky koncertu 
umožnit i sezení na kůru.

Tak jako celou řadu akcí 
v  letošním roce, kterých 
se v  minulosti účastnil 
i  náš pan farář Marcin 
Zelazný, i  tento koncert 
doprovázela vzpomínka 
na něj. Ztráta pana faráře 
zasáhla i  pana Jaroslava 
Svěceného, který výjimeč-
nou atmosféru loňského 
koncertu přičítal nejen 
mimořádnosti prostředí 
a  velmi vnímavému pub-
liku, ale právě i osobnosti 
našeho bývalého pana 
faráře.

Shodou okolností byli 
v  té době v  Trhových 
Svinech rodiče a  sestra 
Marcina Zelazného. Byla jsem velmi ráda, že přijali pozvání na  tento 
koncert, přestože je pro ně vzpomínání velmi bolestné.

Děkuji za  všechny pochvalné 
reakce na koncert a musím říci, že 
i pana Jaroslava Svěceného atmo-
sféra v kostele velmi zasáhla. Náš 
kostel považuje za unikátní mís-
to nejen díky úžasné akustice, 
ale i  díky energii, která zde 
působí.

Díky úspěchu letošního kon-
certu budeme i v příštím roce usi-
lovat o to, abychom v těchto kon-
certech pokračovali. Tentokrát 
se ještě lépe připravíme na  váš 
zájem a  zvýšíme počet míst 
k sezení.

Mgr. V. Korčaková

Koncert J. Svěceného zahájil nový pan farář Andrej Šabo

Koncert Štěpána Raka
K polovině srpna již tradičně také patří koncert kytarového virtuosa 
pana profesora Štěpána Raka, který se koná v kostele Nejsvětější 
Trojice. Také tento koncert přivedl 
do  poutního kostela tolik návštěvníků, že 
byla opět obsazena všechna místa.

Pokud jsme na  koncertě Jaroslava 
Svěceného vzpomínali na pana faráře 
Marcina Zelazného, zde byl celý kon-
cert věnován právě vzpomínce na  něj. 
Za  všechny ty roky, kdy u  nás pan Rak 
koncertoval, se s Marcinem velice sblížili. 
Proto i  výběr skladeb nebyl dopředu dán 
a  jejich výběr byl odvozen právě ze vzpo-
mínek na  Marcina. Jako jedna z  prvních 
zazněla i Marcinova nejoblíbenější skladba 
Vzpomínka na  Prahu. Pokud v  minulosti 
nezazněla během koncertu, vždy si ji pan 
farář nakonec ještě vyžádal.

S touto skladbou je spojen i příběh ky-
tary, kterou v letošním roce pan profesor přivezl. Říká, že je to nejlepší 
kytara na světě a že ji téměř nikdy na žádný koncert nevozí. V přípa-
dě letošního koncertu ale udělal výjimku. Tato kytara mu byla slíbena 

po koncertě v  Austrálii, kdy skladbou Vzpomínka na  Prahu velice 
dojal paní Pekárkovou, vdovu po Rudolfu Pekárkovi, zakladateli 

Symfonického orchestru hlavního měs-
ta Prahy FOK. Jak pan Štěpán Rak vzpomí-
nal, byla to tou dobou velmi krásná čtyři-
adevadesátiletá dáma, která s  manželem 
za  minulého režimu odešla do  Austrálie 
a vrátit se zpět do Prahy nesměla. V době, 
kdy už by se vrátit směla, jí to již věk ne-
dovolil. Tato skladba jí natolik připomněla 
Prahu, že pana Raka takto odměnila právě 
touto kytarou.

Celý koncert byl velmi dojemný, nejed-
nou se v očích diváků i pana Štěpána Raka 
zaleskly slzy. Ale díky krásné hudbě smutek 
nebyl až tak bolavý.

I s  panem Rakem jsme si slíbili, že 
v  těchto koncertech budeme pokračo-
vat i v příštích letech. Touto cestou bych 

chtěla také poděkovat paní Vladislavě Smrčkové, která s myšlenkou 
na tyto koncerty před lety přišla a podílela se i na jejich organizaci.

Mgr. V. Korčaková

Štěpán Rak a nejlepší kytara na světě
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Kalendář věnovaný 
Trhovosvinenské madoně

Na festivalu Karla Valdaufa byl představen i nový trhovosvinenský 
kalendář na příští rok. Kalendář na rok 2020 jsme celý věnovali kos-
telu Nanebevzetí Panny Marie a především trhovosvinské madoně, 
která v příštím roceoslaví své neuvěřitelné pětisté narozeniny.

Kalendář pro nás nafotil pan Pavel Dolejší, který je zároveň auto-
rem fotografií z letošního festivalu Karla Valdaufa.

Kalendář je nyní možné zakoupit v  Kulturním a  informačním 
centru Trhové Sviny.

Věřím, že Vás potěší fotografie, které zachytily nejen zajímavou 
stavbu a krásnou výzdobu kostela, ale odrazil se v nich genius loci, 
zvláštní neopakovatelná atmosféra tohoto místa i vzácné sochy.

Mgr. V. Korčaková

Zápis  z 16. jednání rady města,
které se konalo v pondělí  5. 8. 2019

Omluven:  Ing. D. Štojdl, pozdější příchod p. P. Stodolovského
Hosté:   Ing. I. Božáková

Rada města
• souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 4, ulice Branka 

č. p. 594 v Trhových Svinech na dobu určitou do 31. 12. 2019. (pro 5)
• souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na byt č. 3, ulice Branka 

č. p. 593 v Trhových Svinech o jeden rok, tj. do 31. 7. 2020. (pro 5)
• byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání 

prodej nově zaměřeného pozemku parc. č. 1059/9 o výměře 186 m2 

v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
• rozhodla uzavřít Smlouvu o  smlouvě budoucí o  zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 
370  01 České Budějovice, na  stavbu s  názvem  „Otěvěk, K  765/6 
a 765/9 - kabel NN”, za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se 
týká pozemku parc. č. 765/2 v k. ú. Otěvěk. (pro 5)

• rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 
České Budějovice, na stavbu s názvem „Hrádek, K 49/2 - kabel NN”, 
za úplatu 10.000 Kč bez DPH. Věcné břemeno se týká pozemků parc. 
č. 891, 1532 a 1541 v k. ú. Pěčín u Trhových Svinů. (pro 5)

• byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání 
koupi nově zaměřeného pozemku parc. č. 4074/72 o výměře 196 m2 

v k. ú. Trhové Sviny. (pro 5)
• schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku 

v celkové výši 111.916,28 Kč bez DPH předloženou firmou Window 
Holding a.s., Hlavní 456, 250  89 Lázně Toušeň  na  výměnu oken 
a  dveří v  administrativním objektu s  technickým zázemím na  po-
zemku č. st. 812, Trhové Sviny, a  pověřuje starostku podpisem 
smlouvy. (pro 5)

• schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v cel-
kové výši 161.925,-- Kč bez DPH předloženou firmou N OKNA s.r.o., 
Bělehradská 568/92, 120 00 Praha 2 na výměnu špaletových oken 
v objektu na adrese Žižkovo náměstí 30, Trhové Sviny, a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. (pro 5)

• schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku v cel-
kové výši 167.754,-- Kč bez DPH předloženou firmou OTHERM CB 
s.r.o., Lidická 2118, 370 07 České Budějovice na výměnu oken v ob-
jektu na adrese Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny, a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy. (pro 5)

• revokuje z důvodu špatně uvedené výše sazby DPH část usnesení 
č. RM 134/2019 ze dne 10. 6. 2019. (pro 5)

• rozhodla na základě výsledků poptávkového řízení uzavřít smlou-
vu o dílo na akci „Rekonstrukce spodních rozvodů vody v budově 
DPS, Trhové Sviny“ s  firmou Tomášek MVT s.r.o., Pekárenská 109, 
374  01 Trhové Sviny, IČ 28086295, nabídková cena 219.535 Kč bez 
DPH (252.465,25 Kč včetně DPH). (pro 5)

• byla informována o příjmech a výdajích města na Hudební festival 
Karel Valdauf za posledních 10 let.

• Byla informována o připravovaném projektu na výstavbu nové ha-
sičské zbrojnice pro JSDH TS a ukládá MěÚ specifikovat jednotlivé 
projektové fáze a předložit písemně stavební program. (pro 6)

• schvaluje na základě poptávkového řízení cenovou nabídku firmy 
CATMAN, s.r.o., Rankov 9, 374 01 Trhové Sviny na akci „Rekonstrukce 
hasičské zbrojnice JSDH Rankov“, ve  výši 219.335 Kč bez DPH 
(265.395 Kč včetně DPH) a  pověřuje starostku podpisem smlouvy 
o dílo. (pro 6)

• byla informována o  registraci akce „Rekonstrukce podlahy tě-
locvičny ZŠ Trhové Sviny“. Rada města ukládá   připravit podkla-
dy pro vydání rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj na  akci 
„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ a  zajistit vý-
běrové řízení na dodavatele stavebních prací jako zakázku malého 
rozsahu. (pro 6)

Dokončení na další straně

Zápis  z 15. jednání rady města,
které se konalo ve středu  31. 7. 2019
Omluven:  P. Randa, P. Stodolovský, Mgr. M. Majer 

Rada města
• schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 a předkládá zastupitelstvu 

města na vědomí.
Změny v příjmech o celkovou částku 1 183 300,00 Kč
Změny ve výdajích o celkovou částku 1 183 300,00 Kč. (pro 4)

Věra Bartošová
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Kostel nesvětější Trojice (k článku  "Koncert Štěpána Raka" na str. 5

• schvaluje smlouvu na organizaci zadávacího řízení formou zakáz-
ky malého rozsahu na  akci: „Rekonstrukce podlahy Tělocvičny ZŠ 
Trhové Sviny“ v  souladu s  pravidly poskytovatele dotace, kterou 
předložila firma KALISTO s.r.o., Legií 1241, 389 01 Vodňany, za cel-
kovou cenu 20.000 Kč bez DPH (24.200 Kč včetně DPH). Rada města 
pověřuje starostku podpisem smlouvy. (pro 6)

• jmenuje komisi  pro hodnocení výběrového řízení na  akci: 
„Rekonstrukce podlahy Tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ ve  složení: 
Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Jiří Pavel a Ing. Ivana Božáková. (pro 6)

• schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace od Jihočeského kraje na re-
alizaci projektu „Zkvalitnění vybavení KIC Trhové Sviny“, ve  výši 
20.000,- Kč z celkových uznatelných výdajů 28.571,- Kč a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy. (pro 6)

• byla informována o doručené petici obyvatel domu Budovatelská 
912, Trhové Sviny. 

• byla informována o odhadovaných nákladech případné rekon-
strukce Dělnické ulice v Trhových Svinech.

• souhlasí, aby ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny doplnila místo posky-
tovaného vzdělávání v Rejstříku škol a školských zařízení o adresu 
Husova 548, 374 01 Trhové Sviny. (pro 6)

• byla informována o jednání a  zápisu Komise výstavby a  rozvoje 
Města Trhové Sviny ze dne 1. 7. 2019.

• byla informována o žádosti firmy Kámen a písek spol. s r. o. v za-
stoupení Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.

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

Věra Bartošová

Zápis  z 17. jednání rady města, 
které se konalo v pondělí  19. 8. 2019

Omluven:  Ing. D. Štojdl, Mgr. M. Majer
Hosté:   Ing. V. Král, Bc. Z. Kojanová

Rada města
• souhlasí s  přesunem částky 188.687,50 Kč z  položky VÝDAJE 

NA KUCHYNI do položky INVESTICE v rámci rozpočtu Mateřské školy 
Trhové Sviny na rok 2019 dle návrhu. (pro 5)

• rozhodla na základě výsledků výběrového řízení na  dodavatele 
akce „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové Sviny“ uzavřít 
smlouvu o  dílo s  firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495, 
370  04 České Budějovice, IČO 480  35  599, za  nabídkovou cenu 
1.347.841 Kč bez DPH (1.630.888 Kč včetně DPH), a pověřuje starost-
ku podpisem této smlouvy. (pro 5)

• rozhodla na základě poptávkového řízení uzavřít příkazní smlouvu 
na zajištění TDI na akci „Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ Trhové 
Sviny“, s firmou Stavební poradna s.r.o., Průběžná 48, 370 04 České 
Budějovice, IČO 625 08 822, za nabídkovou cenu 39.000 Kč bez DPH 
(47.190 Kč včetně DPH), a pověřuje starostku podpisem této smlou-
vy. (pro 5)

• byla informována o připravovaném výběrovém řízení na dodava-
tele akce „Zajištění mostu v místní části Pěčín“, které bude organi-
zováno jako zakázka malého rozsahu a budou obeslány čtyři firmy.

• byla informována o cenové nabídce, kterou předložila fir-
ma G-PROJECT, s.r.o. České 
Budějovice a  pověřuje inves-
tiční oddělení vypsáním po-
ptávkového řízení na  zpraco-
vatele žádosti o dotaci. (pro 5)

• souhlasí s  prodloužením ná-
jemní smlouvy na byt č. 5, uli-
ce Branka č. p. 593 v Trhových 
Svinech o dva roky, tj. do 31. 7. 
2021. (pro 5)

• schvaluje na základě poptáv-
kového řízení cenovou nabíd-
ku v  celkové výši 145.164 Kč 
bez DPH předloženou firmou 
Luna Progress s.r.o. Zdenice 40, 
384 01 Nebahovy na dodávku 
a  montáž herních prvků dět-
ského hřiště v  Otěvěku a  po-
věřuje starostku podpisem 
smlouvy. (pro 5)

• souhlasí se zrušením ne-
využívaných autobusových 
zastávek Trhové Sviny, Rejta, 
u  lomu  a  rozhodla podat žá-
dost o jejich zrušení. (pro 5)

• byla informována a postupuje zastupitelstvu města k projednání 
směnu nově zaměřených pozemků parc. č. 972/3 o výměře 676 m2 a 
parc. č. 993/18 o výměře 32 m2 v k. ú. Todně. (pro 5)

• souhlasí s koupí a doporučuje zastupitelstvu města koupit nově 
zaměřený pozemek parc.  č. 807/4 o  výměře 293 m2 v  k. ú. Otěvěk 
za symbolickou kupní cenu 1 Kč. (pro 5)

• souhlasí s  prodejem a  doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1188/16 v k. ú. 
Trhové Sviny. Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat 
na ceně dle znaleckého posudku. (pro 5)

• souhlasí s  prodejem a  doporučuje zastupitelstvu města schválit 
záměr prodeje nově zaměřeného pozemku parc. č. 1188/15 v k. ú. 
Trhové Sviny. Rada města doporučuje zastupitelstvu města trvat 
na ceně dle znaleckého posudku. (pro 5)

• byla informována o odpovědi Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje na  dopis schválený Radou města Trhové Sviny RM 149/2019 
ohledně rekonstrukce silnice III/1568 do Nežetic. Opravy této silnice 
proběhly v průběhu měsíců červen a červenec 2019 a návrh na cel-
kovou rekonstrukci je zařazen do plánu oprav.

• byla informována o provozu v Mateřské škole Trhové Sviny o let-
ních prázdninách  a  doporučuje ředitelce Mateřské školy Trhové 
Sviny zajistit celoroční provoz. (pro 5)

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

Věra Bartošová
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Modernizujeme pobočku České 
spořitelny v Trhových Svinech

Neustále zlepšujeme kvalitu prostředí, protože chceme, abys-
te se u  nás cítili dobře. Nyní je na  řadě pobočka Trhové Sviny 
(Žižkovo náměstí  92), kterou přibližně do  poloviny listopadu 2019 
modernizujeme.

Můžete nás i tak navštěvovat - od 9. září 2019 zajišťujeme provoz 
pobočky i  bankomatu v  naší mobilní pobočce, která je umístěna 
v Trhových Svinech na Tyršově nábřeží na tržišti u vinotéky.

Kontakt do pobočky (tel. 956 744 530) i otevírací doba se v náhrad-
ních prostorách nemění:

pondělí, středa 8:30 - 12:30 13:30 - 17:00
úterý, čtvrtek, pátek 8:30 - 12:30 13:30 - 16:00
Pobočkový bankomat a  platbomat jsou v  době rekonstrukce 

mimo provoz. Pro výběr hotovosti slouží bankomat v mobilní po-
bočce s nepřetržitým provozem.

Omlouváme se za případné nepohodlí, které může náhradní pro-
voz přinést. O přesném termínu otevření zrekonstruované pobočky 
Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši návštěvu.

	 AKTUÁLNĚ
Kdy začne fungovat zubní  
ordinace po MUDr. Plasovi?  (část 2)
Výběrové řízení vyhlášené Jihočeským krajem na  obsazení zubní 
ordinace po MUDr. Plasovi bylo ukončeno 21. srpna 2019. Kupodivu 
byla jedinou uchazečkou paní MUDr.  Strejcová. Tím však administ-
rativní proces ještě není ukončen. Teprve nyní může paní doktorka 
požádat o souhlas krajskou hygienickou stanici a následně Jihočeský 
kraj. Předběžně jsme se s paní Strejcovou shodli, že nejzazší termín 
pro otevření ordinace je 15. října 2019. Ordinační dny budou prozatím 
od tohoto data ve středu a čtvrtek. Držme si palce!

Nicméně i  nadále platí, že se pacienti mohou objednávat u  paní 
doktorky Marty Strejcové do  její budějovické ordinace. 
Objednávat se mohou na telefonním čísle 776 267 055, sídlo or-
dinace se nachází v sídle společnosti Pro Život, s.r.o. M. Chlajna 
1493/25, 370 05 České Budějovice.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.
Ivana Božáková

Navštivte Školku pro seniory
V našem zařízení nabízíme fakultativní služ-
bu Školka pro seniory, v rámci Terénní pe-
čovatelské služby, kterou poskytujeme 
tělesně a zdravotně postiženým lidem 
a seniorům.

Školka pro seniory je nabízena ne-
jen pro odlehčení rodinám, které se 
chtějí o  své blízké starat a  nechtějí je 
umístit do některého ze sociálních zaří-
zení, ale je i pro samotné seniory a seniory, 
kteří už v  nějakém zařízení jsou, ale chtějí si 
zpříjemnit den a využít tak nabízených služeb a ak-
tivit právě v našem zařízení.

Pro zájemce může být po dohodě zajištěna celodenní strava a do-
prava pro imobilní do našeho zařízení a zpět. Během dne nabízíme růz-
né aktivity, hry, poslech hudby, vycházky po okolí, výlety do přírody 
anebo jen povídání si s  pečovatelkou, která je klientům po  celý den 
k dispozici. Možné je využít společenskou místnost s počítačem a in-
ternetem, jídelnu s  občerstvením, nově zrekonstruované pokoje pro 
odpočinek či relaxaci a krytý altán s přilehlou zahradou.

Tuto službu je možné využít i  při jednorázové potřebě zajistit si 
osobní či rodinné záležitosti.

Na základě individuální domluvy přizpůsobíme službu konkrétním 
potřebám a požadavkům klienta nebo rodiny.

Školka je otevřena od pondělí do pátku, od 7:00 - 14:30 hodin, v na-
šem zařízení Borůvka, Borovany. V  případě zájmu využít tuto službu 
je potřeba se objednat s dvoudenním předstihem, na telefonním čís-
le 387 981 969, e-mailem na info@boruvka-borovany.cz nebo osobně 
na adrese Petra z Lindy 147, Borovany.

Borůvka, Borovany

Provoz moštárny v Borovanech '19
Moštárna v  Borovanech bude 
v letošním roce už šestým rokem 
v  provozu. Ročně se v  ní zpracu-
je 100 - 300 hl moštu (podle toho, 
kolik se urodí jablek). Přibližně 3/4 
vylisovaného moštu na místě pro 
zájemce pasterizujeme do bag in 
box systému, skleněných lahví 
nebo i PET lahví.

Moštárna se nachází v  areálu 
služeb Města Borovany na  Třeboňské ulici a  je v  provozu po  před-
chozí dohodě od září v úterý a v sobotu, v případě velkého zájmu 
i v pátek. Moštárna zralá jablka a hrušky na moštování i vykupuje. 

Zde uvádíme ceník a kontakty pro letošní rok:
výkup jablek (zralé, padanky) 2 Kč/kg
výkup hrušek (pouze tvrdé) 3 Kč/kg
ovoce k lisování 3 Kč/kg
pasterizace na místě s plničkou bag in box: 5 Kč/litr 
 (možno i do vlastních nádob (PET nebo skla)
bag (plastový sáček 5l s kohoutkem) 20 Kč/ks
box (kartonová krabice na bag) 15 Kč/ks 

Provoz moštárny: úterý 9:00 - 18:00
   (pátek 9:00 - 16:00)
   sobota 9:00 - 16:00

Ovoce musí být zdravé a nepřezrálé, obaly na mošt možno mít 
vlastní.

Na moštování i výkup ovoce je nutno se předem objednat na tel 
č. 724 643 050 

správce moštárny –  Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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	 AKTUÁLNĚ
Rodinné centrum Trhováček se chystá na nový školní rok
...Nicméně nezaháleli jsme ani o prázdninách. Ve dnech 15. až 19. čer-
vence se v prostorách centra konal už druhý příměstský tábor s angličti-
nou, tentokrát na téma Save the princess 
and kill the dragon. Děti se z nalezené 
šifry dozvěděly o drakem unesené prin-
cezně. Celý týden se tedy připravovaly 
na utkání s drakem, aby draka porazily 
a  princeznu vysvobodily. Trénovaly zá-
kladní anglická slovíčka i gramatiku, aby 
porozuměly drakovi komunikujícímu 
v anglickém jazyce. Hrály různé hry, aby 
posílily kondičku, a vyráběly také meče. 
V pátek se vydaly na Buškův hamr, kde 
se drak usídlil. Nejprve draka oslabily 
meči a nakonec i překonaly z tlamy šle-
hající plameny. Vše tedy dobře dopadlo 
a  všech 14 dětí si se svými vedoucími 
celý týden moc užilo. 

O prázdninách probíhaly i  některé 
každotýdenní aktivity pro maminky 
s dětmi jako např. Setkávání s miminky 
nebo Volná herna. S  prázdninami jsme 
se rozloučili na Skotačení s Trhováčkem 
ve čtvrtek 29. 8. 2019 na trhovosvinen-
ské Střelnici.

Od září se pak do Trhováčku vracejí pravidelné aktivity. Pro nastáva-
jící maminky pořádáme od 18. září vždy každou středu po dobu šesti 
týdnů předporodní setkávání. Chcete se seznámit s dalšími mamin-
kami, které prožívají stejnou situaci jako vy a jsou také z Trhových Svinů 
a okolí? Chcete získat nějaké praktické informace, které se Vašeho sta-
vu týkají, sdílet své starosti a radosti? Pak je náš kurz určen právě pro 
Vás a určitě se přihlaste.

Srdečně zveme také všechny maminky dětí od 1 roku. Určitě nechce-
te izolovat sebe i své děti doma, vyrazte tedy k nám do centra, kde pro 
Vás máme bohatou nabídku programů - úterní Cvičení pro děti, pá-
teční Zpívání pro děti či čtvrteční odpolední Volná herna. Už po pár 
týdnech pravidelných návštěv uvidíte na  svých dětech neuvěřitelné 
pokroky - zapojí se do kolektivu, budou se učit hrát si s ostatními dětmi 
a komunikovat s nimi. A vy se budete radovat z jejich pokroků a radosti.

Pro děti předškolního a raného 
školního věku organizujeme úter-
ní Angličtinu pro děti se skvělou 
paní učitelkou Kamilou Tröstlovou 
(kurz pro začátečníky i  pokročilé) 
a  páteční Tancování s  Anežkou, 
kde se Vaše děti krásně protáhnou 
a se zábavou, hudbou a tanečkem 
si zpříjemní odpoledne.

Pro dospělé chystáme od  září 
dvě novinky - kurzy anglické 
a  německé konverzace pro po-
kročilejší uživatele. Přihlaste se 
a  přijďte se podívat na  první ho-
dinu v týdnu od 16. září.

Nezapomínáme ani na pohyb - 
opět otevíráme fyzioterapeutické 
Cvičení pro ženy, které je určené 
ženám, které si chtějí posílit střed 
svého těla a další důležité svalové 
skupiny. Pokud tedy máte pro-
blémy s bolestí zad, krční páteře, 
nohou, chcete posílit břišní svaly, 
určitě přijďte. A pozor! Naše cviče-
ní je určené pro ženy v jakémkoliv 
věku, dochází k nám ženy chtějící 
otěhotnět, maminky po  porodu, 

ženy v sedavém zaměstnání, ženy po přechodu i ty, které mají prostě 
rády pohyb a chtějí cvičit správně a pod fyzioterapeutickým dohledem.

Všechny maminky a  tatínkové, ne-
váhejte též s  přihlášením do bezplat-
ného kurzu počítačů a  měkkých do-
vedností! Všem rodičům z  Trhových 
Svinů a okolí, kteří řeší návrat do práce 
nebo hledají lepší zaměstnání, se od 18. 
září 2019 otevírá kurz Zpátky ve  hře. 
Během výuky je zajištěno hlídání dětí 
zdarma. Nachystán je pro vás zajímavý 
program simulující založení virtuální fir-
my. Vyzkoušíte si práci nanečisto s kan-
celářskými programy, zažijete lekce 
se specialisty z  personálních agentur. 
Zaměříme se na  životopis a  připraví-
me vás na pracovní pohovor. Užijete si 
workshopy o  komunikaci, spolupráci 
s psychologem a mnoho dalších aktivit. 
Unikátní program kurzu vám pomůže 
najít cestu k seberealizaci a podpoří se-
bevědomí, které se hodí nejen v pracov-
ním, ale i osobním životě. Proto je kurz 
v  projektu Zpátky ve  hře vhodný pro 
všechny rodiče, kteří se chtějí vzdělávat 

a pracovat na sobě.
Kurz probíhá ve  spolupráci Rodinného centra Trhováček a  firmy 

Attavena v  prostorách polikliniky v  Trhových Svinech. Je lepší si své 
místo rezervovat na  www.attavena.cz nebo kontaktovat koordi-
nátorku, která vám ráda odpoví na veškeré dotazy ke kurzu. Kontakt: 
Lenka Koišová, koordinátorka kurzu, 608 022 573, lenka.koisova@atta-
vena.cz, www.attavena.cz.

Připomínáme též termín konání tradičního podzimního Bazárku, 
na který se můžete těšit ve dnech 30. září až 1. října 2019.

Informace o všech našich akcích a kurzech, o programu a o všem, co 
Vás o Trhováčku a jeho aktivitách zajímá, naleznete na www.trhovacek.
cz a na našem facebookovém profilu, kde jsou aktuální informace.

Eva Farková ve spolupráci s Lenkou Koišovou  
a Lenkou Opekarovou
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	 Z	HISTORIE
Bandory a bída 10. příběh

Doudlebská povídačka | Karel Hlubuček

„Čím vejš, tím víc bandor a bídy. Ty lezou do kopců spolu, jsou to rodný 
sestříňata,“ říkával dvoreckej dudák Frojda a měl praudu. Ozimy u nás 
často vymrzly, jař se nevyvedla, a když za ten pytlík brambor tlačenej 
z jara do kopce na kolečku nesklidil na podzim člověk aspoň forku, pís-
kala v zimě bída v komínech všech chalup. Tak nám to aspoň vykládala 
máma, když něhdá už po Hromnicích musela i s bandorama šporovat 
a dávat každýmu o jednu placku míň. „Slyšíš v komíně bídu? Ta ti ji vy-
táhla!“ říkala vždycky, když jsem 
ještě chtěla druhou a  já jsem 
si kolikrát tu dojídanou chytla 
oběma rukama, aby mně ji bída 
nevytáhla ještě před posledním 
soustem.

Pro nás děti byla veliká po-
choutka, když jsme si bandory 
pekly na pastvě. Nic na tom z po-
pele vytaženýho bandoru neby-
lo, jen ta špinavá připálená šup-
ka, ale ta čoudová vůně z  chvojí 
a  březovýho klestí připomínala 
domácí uzený, třeba jen z komína 
v přírodě.

Vodili jsme kravky až hnedle 
k  Pastyňáku. Tam si ještě našly 
známko trávy, když za  humny 
byla už luka holá, jako kdyby je 
starej Melichar sebral břitvou 
jako fousy na  bradě, jak už je 
spásly ovečky. Štipec soli na ban-
dory nosila vždycky malá Márinka 
z hájovny. Měla na ni takovou ma-
ličkou misálku s  víčkem a  nemu-
šela ji žmoulat v papírku jako my. 
Já zas přinesla sirky. Za to mne dlouhá Pepka, z nás holek nejstarší, kte-
rá na pastvě vedla, vždycky nechávala samotnou rozdělávat vohníček.

Ale naskládat si pár sirek nebylo tenkrát pro děti jen tak. Naše máma 
ráda říkávala: „Forota je pán,“ když bylo v chalupě aspoň bandor dost, 
ale já si ji nemohla udělat ani ze sirek. I ten krejcar za ně se u nás třikrát 
na dlani vobrátil, než vydal a máma je měla hnedle spočítaný do jed-
nej. Ani táta si doma zbytečně neškrt. Dokud v  kamnech nezhasnul 
poslední uhlík, zapaloval si z nich faju radš lejšpánkem. Tak jsem nihdá 
neměla sirek víc než dvě, tři a vopatrovala je jako poklad.

Sirky byly tenkrát větší než dnes, měly tlustou červenou fosforovou 
hlavičku a zapalovaly se škrtáním o plotnu místo o škatulku. Mužský si 
s nima škrtali taky o kalhoty nebo suchou podrážku, my děti na pastvě 
o kamejček.

Tenkrát jsem měla jen jednu jedinou. Chrastí jsme nasbírali pěknou 
hromádku, ale trochu zvlhlýho. Celej tejden aspoň mžilo, když už nece-
dilo. Jen pod velkou borovicí u křížku jsme našli trochu suchýho jehličí 
na podpal.

„Tohle se muší zapálit nejdřív,“ komandovala mne dlouhá Pepka, 
„nebo to ještě zhasne. A hned foukat, aby se rozhořelo!“ Nějak se mně 
do toho škrtnutí nechtělo. Tak jsem si přála, aby mi sirku vzala dlouhá 
Pepka a škrtala sama, ale zas jsem si pomyslela, dáš jí škrtnout jednou, 
bude chtít i po druhý a přijdeš o tu radost nadobro.

Našla jsem si takovej pěknej kamejček, co v  hromádce u  pěšiny 
zvostal suchej. Ostatní holky držely kolem mne sukýnky jako záclonu, 
aby mi vítr sirku nezhasnul. Škrtla jsem. Jehličí špatně chytalo. I když 
pod velkou borovicí na  ně nepršelo, přece se na  ně ukládala mha. 
Márinka do něj začala foukat a najednou foukla tak pořádně, že zhaslo 
docela. Místo plamínku šlo z něj jen trochu kouře.

„Huso jedna!“ Vrazila mi dlouhá Pepka do zad štulec, div jsem do tý 
hromádky klestí nevletěla celá. „Tak teď běž honem pro jinou sirku!“

Naše chalupa byla ještě ze všech nejblíž, ani ne čtvrthodinku, ale já 
šla od hromádky přece jen s bučkou. Táta je třeba něhde v lese a máma 

zrouna v kuchyni. Nakonec mi řekne, že bandury budou stejně k veče-
ři jako celej tejden od pondělka do neděle, a že se s nima nemušíme 
cmudit na poli.

Z lesa od Skalin něhdo vycházel. „Fuj, to jsem se lekla,“ oddychla si 
dlouhá Pepka, když už ho viděla pořádně. Myslela nejdřív, že je to pan-
skej fořt a toceví, ty bandury k pečení jsme si vždycky vyhrábli na pan-
ským. Ale byl to jen starej vousatej děda s rancem na zádech.

„Copak je ti?“ ptal se mne, když mne viděl tak ubrečenou. „Ale, 
muším běžet až domů pro sirku, když mně zhasla poslední.“ Děda se 
usmál, „Chraň bože od většího neštěstí! Zapálím ti vohníček a sobě faj-
fku najednou.“ Nacpal si dřevěnku, škrtnul o kalhoty a hromádka nám 
praskala jedna radost. Děda si u nás na chvilku sedl, pak si nad voh-
níčkem nahřejval ruce a nějak dlouho se díval na naše bandury. „Malý, 
malý,“ povídal. „Dvakrát do huby, potřetí na hlad.“ Já měla takovou ra-
dost, že jsem nemušela běžet až domů. Vzala jsem jednu, tu největší 
a podávala mu zrouna z popele. „Vemte si taky, jestli máte chuť!“ Vzal 
a poděkoval mně. „Zaplať pámbu, abys jich za to měla vždycky dost!“

Dlouhá Pepka byla jináč lakotná až běda, vona se měla z nás doma 
vlastně nejhůř a  vod nevlastní mámy dostala víc ran než soust, ale 
tenkrát vůbec nehubovala, že jsem dědovi dala ten největší bandor. 
„Jéžišmariá, tos udělala dobře! Kdoví, jestli to nebyl děda Mezníkář!“

Ani jsme nedutali, když nám u vohníčka začala o něm vyprávět, jak to 
slýchala vod báby. Děda Mezníkář chodil po vsích jako žebrák. Zastavil 
se jednou u  chalupníka Nouzy, když voral políčko na  sázení bandor 
a prosil ho aspoň o kousek chleba. Nouza mu dal ještě kousek tvarohu, 
co si vzal na celej voběd a povídal. „Rád bych ti dal ještě víc, ale sami 
už máme málo. Moje žena Mařena pořád říká, jak je to na  světě ne-
spravedlivě rozdělený.“ Bědoval, že už čekají pátý dítě do chalupy, ale 
políčka jim nepřibylo ani vo dlaň.

„To by vlastně mělo,“ přisvědčoval žebrák.
„To říká Mařena, jako moje žena, taky,“ vzdych Nouza. „Nic víc bych 

nechtěla, než stačíme sami vobdělat a sníst. Ale za každý dítě by nám 
měly aspoň dvě řádky bandor přibejt a ještě by na panským zvostalo 
dost.“

„Máš moudrou ženu,“ povídal žebrák. „Mělo by se jí to, mělo vyplnit.“
Když Nouza jel na podzim na bandury kopat, zvostal koukat. O deset 

řádek měl víc, než zasázel - a mezník u pole stál zrouna tam, jako jindy, 

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Pixabay
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Léto budiž pochváleno
Na sklonku letošního povedeného léta jsem zavítal do mého rodné-
ho města, do Trhových Svin. Ani ne tak na Valdaufa, jako na mou ob-
líbenou hudební skupinu Argema, kterou se mi nedaří odchytit živě v 
Praze. Argema mittrei - jeden z největších motýlů světa - nezklamal má 
očekávání; zahráli všechny pecky, které jsem si v duchu přál, a já kon-
statoval, že na zaplněném náměstí v Trhových Svinech se zpívá a tančí 
stejně dobře, jako kdekoli jinde u nás.

Také jsem kolem Svin trochu „cestoval“. Hanzlův mlýn bude zřejmě 
v hodině dvanácté definitivně zachráněn a kostel Svatá Trojice má 
konečně důstojný interiér, opravenou střechu, a tak už jen ten ambit? 
Zašel jsem tam k blízké kapličce s pramenem „zázračné“ vody, smočil 

v ní oči, ale - co platno - obraz Nejsvětější Svaté Trojice uvnitř kaple 
jsem lépe neviděl. Pomohl až návod na pozorování obrazu položený 
na zemi. Ten poučuje:

Záleží na tom, co všechno chcete vidět.
Stojíte-li přímo proti, nevidíte skoro nic, že? Leskne se to.
- Chcete-li vidět Ježíše a Ducha Sv., jděte zcela doprava.
- Chcete-li vidět Otce a Ducha Sv., jděte zcela doleva.
- Chcete-li vidět celou Nejsvětější Trojici, nezbývá než pokleknout (nejlé-

pe k modlitbě),
hluboko se sehnout a pohlédnout vzhůru.
Není to dobře zařízené?

V y z k o u š e l 
jsem a funguje 
to! Stejně tak 
v obyčejném 
lidském životě. 
Máte-li před 
sebou Člověka, 
o kterém toho 
zatím mnoho 
nevíte, je vám 
ale sympatic-
ký, přitahuje 
vás, zkuste se 
na něho podí-
vat postupně 
zleva - dopra-
va, a když to 
n e p o m ů ž e , 
poklekněte a 
dejte mu znát, 
že vás zajímá. 
Zjistíte tak jeho 
„tajemství“, a je 
už jen na vás, 
jak s takovým 
poznáním na-
ložíte. 

Ing. Miroslav 
 Kolár

Argema

tři sáhy od  tej velkej lípy jako dřív. A  to přece nihdo nepřesadil jako 
tenkrát Hádek tu malou plánku na Darmotách.

Na rok přišel žebrák ke  správci. Správec si pomyslel, že je to třeba 
zas děda Mezníkář. Dal mu krajíc chleba místo vyhazovu a  naříkal, 
jak na panským poli sklízí bandor čím dál míň, zatímco chalupníkům 
přibejvá.

„No - a stačil bys sklidit víc?“ ptal se ho žebrák. „Jejdačky!“ dušoval 
se správec. „Aby ne!“ Myslel si, filuta, že by si snadno přijednal celej 
regiment lidí.

„Tak dobrá,“ povídal mu žebrák. „Budeš mít, co stačíš sklidit, vzpo-
meneš si na mne.“ A správec z radosti nad tím mu dal ještě kousek uze-
nýho, aby mu to ještě jednou vopakoval.

Šmankote, bandury na panským narostly ten rok tak vysoko, že byly 
lidem hnedle po  pás. „Inu, na  velkou hromadu se muší pořád přidá-
vat,“ bručeli chalupníci. Ale správec si mnul ruce. „To bude ouroda!“ 
a zjednal si vybírání o hromadu lidí víc. Jenomže všichni kopali moty-
kou marně, nedostali ze země ani jeden malej bandůrek, všecko bylo 
jen do vejšky vyhnaná nať. Správec nechtěl vlastním očím věřit. Vytrhl 
jednomu motyku, kopnul sám - a teď teprve se bandury ukázaly. Děda 
Mezníkář mu splnil přání známko jináč. Sklidil ten rok jen tolik, co stačil 
vykopat sám. Tak mušel dřít na poli celej tejden od rána do noci, aby 
sklidil aspoň na  sázení, když na  panským jinýmu ze země nevylezly, 
kdyby kopal na sáh hluboko.

Slovíčko jsem ze sebe nemohla dostat, když dlouhá Pepka dovyprá-
věla. Letěla jsem domů, jako kdyby mně pod nohama hořelo, abych to 
tátovi pověděla.

Tátu jsem potkala kus od  chalupy. Vezl na  trakači pytel bandor. 
Zastavil se a  povídá: „Podívej se! Tohle přivez dnes do  vsi forman 
z Rakous. Bandory k sadbě. Každej jako pěst! No, jestli ty se u nás vyve-
dou, bude po bídě!“

Ten rok jsme sklidili dovopraudy o dvě forky bandor víc. Jednu forku 
jsme prodali a ještě máma nemušela mít strach, že by nám do jara ne-
zvostalo, i když každýmu přidala o jednu placku víc.

Toho dědu jsem ještě jednou ve  vsi uviděla. Byl to studnař, dělal 
Nácalovům novou pumpu. Ale tenkrát jsem ještě nejmíň dva roky vě-
řila, že i ten forman mušel bejt najednou přestrojenej děda Mezníkář 
sám. Tak tenkrát byly děti v chalupách přesvědčeny, že chudí mohou 
přijít k tomu štěstí mít aspoň bandor dost jenom v pohádce.

Babka Kotková oloupala a  vhodila do  hrnce poslední brambor 
na polévku.

„A vidíte! Letos bylo bandor víc než dost. A museli jsme lidi až nu-
tit, aby je vybírali, dřív než pomrznou. Inu, aby se i ten děda Mezníkář 
vždycky lidem zachoval!“

Připravil Jiří Čajan
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AKTUÁLNĚ
Změna adresy Bezplatné poradny mezi §§, pobočka Trhové Sviny
Od 2. září 2019 bude poradna na adrese: 

Žižkovo náměstí 40, v budově, kde sídlí sociální odbor (budova 
tzv. nové radnice).  Kancelář poradny se bude 
nacházet ve 2. patře úřadu, dveře číslo 205, na-
proti výtahu.

I nadále je Vám Bezplatná poradna mezi §§ 
k  dispozici, a  to v pondělí  a  ve  středu v  době 
od 8:00 do 12:00 pro neobjednané klienty a od 
12:30 do 16:30 pro objednané klienty (krom třetího pondělí a  třetí 
středy v měsíci, kdy je poradna otevřena na Nových Hradech, adresa: 
Hradební 244, bývalé jesle).Poradna je určena lidem v nepříznivé soci-
ální situaci (např. ženy samoživitelky, lidé v životní krizi, nezaměstna-
ní, lidé s dluhy a vefinanční tísni, lidé se zdravotním postižením, lidé 

ve starobním a invalidním důchodu, ženy na rodičovské).Služba sociál-
ní poradenství je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách. Na  poradnu se může obrátit osoba 
vkrizi, když potřebuje poradenství v těchto ob-
lastech: občanské právo  (např. bydlení, vztahy 
se sousedy), finanční a  dluhové problemati-
ce (např. osobní bankrot, exekuce, rodinné roz-
počty), pracovním právu (např. vznik a ukončení 

pracovního poměru, nemoc z povolání). V poradně neřešíme problé-
my v oblasti vlastnického práva, kupních smluv a majetkových vztahů.
Kontakt na poradnu, mobil 774 110 124, tel: 380 727 600 (pouze 
pobočka v Českém Krumlově, v době klientských hodin), e-mail:-
pravni.poradenstvi@krumlov.cz.

Terno Trhové Sviny = největší nabídka od místních výrobců

V současné době upřednostňují zákazníci čím dál více nakupování kva-
litních potravin vyrobených v regionu, ve kterém žijí. Terno se dlouho-
době specializuje na nabídku kvalitních potravin z našeho regionu a 
spolupráci s místními výrobci a pěstiteli, čímž se výrazně odlišuje od 
ostatních obchodních řetězců. V  současné době má Terno Trhové 
Sviny v  nabídce více než 1100 druhů potravin a farmářských vý-
robků z jižních Čech, mezi kterými najdete například mléčné výrob-
ky z Minimlékárny Mláka, jogurty z farmy Vlčí Jámy u Lenory, mléčné 
výrobky z kozího mléka z Biofarmy Dora Ratibořice nebo ovocné šťávy 
z chelčické společnosti ZEMCHEBA.

Zákazníci regionální i farmářské výrobky na prodejní ploše super-
marketu Terno snadno najdou. Tyto výrobky jsou značeny regálovými 
poutači Z našeho regionu a Farmářský výrobek.

Dominantními prvky Terna jsou úseky prodeje čerstvých potra-
vin - obslužný úsek s bohatou nabídkou výsekového masa, uzenin, sa-
látů, pomazánek a cukrářských výrobků od Vltavotýnských lahůdek a 
dalších místních výrobců a oddělení prodeje čerstvého pečiva a ovoce 

a zeleniny. V Ternu si nyní mohou zákazníci každé ráno zakoupit čers-
tvé obložené bagety a housky, které se připravují přímo na prodejně.

Supermarket Terno Trhové Sviny připravuje pravidelně během roku 
na podporu prodeje regionálních a farmářských výrobků spotřebitel-
skou soutěž Kvalitní potraviny z  našeho regionu. Soutěž se bude 
konat od 1. září do poloviny října 2019 a její podmínky budou opět jed-
noduché - stačí nakoupit potraviny označené logem Z našeho regionu 
a Farmářský výrobek v minimální hodnotě 200 Kč. 

Mnoho zákazníků si zvyklo jezdit pro nápoje do specializovaného 
Terno nápojového centra, které nabízí kromě široké nabídky běžné-
ho sortimentu také piva oblíbených regionálních značek a možnost 
zapůjčení výčepního zařízení.

U zákazníků si postupně získává na oblibě rozšířená platební zóna, 
ve které mohou zákazníci využít vedle tradičních pokladen také nové 
samoobslužné pokladny. 

Zákazníci Terna mohou použít také bankomat ČSOB, který je umís-
těn uvnitř supermarketu.
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Školní rok 2019/2020 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.

Organizace školního roku   2019/20
Období škol. vyučování bude zahájeno 2. září 2019 (Po)

Státní svátek - Den české státnosti 28. září 2019 (So)

Den vzniku samostatného československého státu 28. října 2019 (Po)

Podzimní prázdniny připadnou na 29. - 30. října 2019 (Út - St)

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 2019 (Ne)

Vánoční prázdniny budou zahájeny 23. prosince 2019 (Po),

            skončí  3. ledna 2020 (Pá), 

Vyučování začne 6. ledna 2020 (Po)

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno 30. ledna 2020 (Čt)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na  31. ledna 2020 (Pá)

Jarní prázdniny byly stanoveny  10. - 16. února 2020 (Po - Ne)

Velikonoční prázdniny připadnou na  9. - 10. dubna 2020 (Čt - Pá), 

Velikonoční pondělí  13. dubna 2020 (Po)

Svátek práce  1. 5. 2020 (Pá)

Státní svátek na počest 75. výročí osvobození  8. 5. 2020 (Pá)

Období škol. vyučování ve 2. pol. bude ukončeno  30. 6. 2020 (Út)

Hlavní prázdniny budou trvat od  St 1. července - do Po 31.srpna 2020

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

Zápis do 1. ročníku ZŠ    3. dubna (Pá) odpoledne   
  a dopoledne 4. dubna (So)

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. ID 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

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 přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 platí zejména: 
• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou 

zkouškou se podávají do 30. listopadu 2019, resp. dle § 40 správ-
ního řádu do 2. prosince 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové 
zkoušky se podávají do 1. března 2020, resp. dle § 40 správního 
řádu do 2. března 2020 pro 1. kolo přijímacího řízení;

• 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 v 1. kole přijímacího řízení do oborů 
středního vzdělání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních 
dnech od 2. do 15. ledna 2020, pro talentové zkoušky do oboru 
vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 
2. ledna do 15. února 2020;

• termín pro talentové zkoušky v  1. kole přijímacího řízení do  obo-
rů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. 
do 31. ledna 2020;

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talen-
tové zkoušky a bez maturitní zkoušky v 1. kole přijímacího říze-
ní je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 
2020;

• přijímací zkoušky (jednotné i  školní) do  maturitních oborů 
vzdělání bez talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení se ko-
nají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2020; 

• v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělá-
ní Gymnázium se sportovní přípravou.

• Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní 
zkouškou (s  výjimkou oborů zkráceného studia a  oborů vzdělání, 
u nichž je jako součást přijímacího řízení stanovena RVP talentová 
zkouška), a to pro všechny formy vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v dotčených maturitních oborech vzdě-
lání podle § 60c odst. 1 školského zákona v 1. kole přijímacího řízení ve 
dvou termínech, které stanoví MŠMT do 30. září 2019 a zveřejní je 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování 
výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a zaslány školám, a to nejpoz-
ději 28. dubna 2020.
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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 oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípra-
vou nejméně 40 %.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělává-
ní u  přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů 
i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo 
přijímacího řízení se u oborů vzdělání, u nichž je jako součást přijímací 
zkoušky stanovena RVP talentová zkouška, uskuteční v termínu od 5. 
do  15. února 2020; u  oborů bez talentové zkoušky a  bez maturitní 
zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2020, resp. ko-
ná-li se školní přijímací zkouška do dvou pracovních dnů po konání 
této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou se 
uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení ucha-
zečů Centrem školám.

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

Exkurze do firmy Schmied

Rozmístění učeben

Den finanční gramotnosti

    
1.A Kollarová Marie (Ko) 6.A Hálová Naďa (Há)  Česáková Jana (Če)
1.B Matušková Edita (Mt) 6.B Stropek Michal (St)  Dvořák Petr (Dv)
1.C Przeczková Marie (Pz)    Jarolímová Helena (Jh)
     Jílková Hana (Jl)
2.A Jindrová Hana (Jd) 7.A Pospíchal Aleš (Po)  Kocinová Hana (Kc)
2.B Feslová Simona (Fe) 7.B Kleinová Irena (Kl)  Mička Pavel (Mc)
2.C Čechová Lenka (Čv) 7.C Stejskalová Stanislava (Sj) Mikeš Jan (Mi)
2.D Blahoutová Dana (Bl)    Tomášková Ivana (To)
     Vondrášková Jana (Vj)
3.A Pischeková Michaela (Pš) 8.A Halešová Hana (Hl)   
3.B Čížková Dana (Čž) 8.B Traplová Lenka (Tr)   
3.C Špergerová Eva (Šg) 8.C Salcerová Naďa (Sn)   
     Matoušková Jana (Mk)
4.A Knížová Lenka (Kn) 9.A Slípková Irena (Sl)  Veselá Jana (Ve)
4.B Pavlová Jana (Pj) 9.B Větrovcová Eliška (Vc)  Pavel Jiří (Pv)
4.C Vobrová Jana (Vo)     
4.D Hoštičková Zuzana (Ho)     
      
5.A Hanusová Štěpánka  (Hs)    
5.B Vlnatá Eva (Vt)     
5.C Tvrdcová Marie (Tv)     
      
Vychovatelky: Princová Jana (Pc) ved. vych. ŠD a ŠK  
      
   Bartáčková Jitka (Ba)  Pišingerová Miroslava (Pg)
   Petrová Marie (Pe)  Čechová Lenka (Čv)
   Otrubová Jitka (Ot)   
   Petrová Vladimíra (Pl)   
      

 Fischerová Romana (Fi)   
   Otrubová Jitka (Ot)   
   Pišingerová Miroslava (Pg)   
      

  
 Princová Jitka  Veselý Jan   
      
 Janová Libuše  Patuczová Iveta  Princová Lucie
 Vicková Růžena  Vaverová Eva  Vrchotová Eva
      
      

 
 Rolínková Eva ved. školní jídelny  
      
 Bícová Jana  Gobyová Jana  Jannová Romana
 Pašková Alena  Špátová Oldřiška  Vávrová Iveta
 Princová Lucie  Vrchotová Eva  Fucker Stanislav
      
      

Zaměstnanci školní jídelny:

Správní zaměstnanci:

Asistenti pedagoga:

Pedagogové:

Zaměstnanci školy

Přízemí

1.pav. Přední  posch.

Zadní  posch.

Přízemí

2.pav. Přední  posch.

Zadní  posch.

WC 2.D Bl 1.A Ko 1.B Ms

Přízemí →

WC Schod. 2.A Jd 1.C Pz

3.pav.

Poschodí ↔

To

 Rozmístění  učeben  2019 - 20

5.A Hs 4.D Ho 6.A  Př Há PC 2

7.A  Ch Po

Jazyková
PC  1 8.C  Aj Sn

učebna

5.B Vt 4.B Pj 4.A Kž

Vj 9.A

6.B  Fy St

Sl

Hl

7.C Sj 9.B Vc Vv  

7.B Hv KL 8.B Tr 8.A

4.C Vo

Kn
ih
ov
na

Sc
ho

di
št
ě

Jh

Šatny

Šatny Sklad učebnic

2.B Fe 3.A Pš Kabinet  1  2.C

3.B 3.C Šg

Čv 5.C Tv

Cz Kabinet  2
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Přehled kabinetů     Rozmístění  kabinetů            2019 - 20

Přízemí Řed. Pv,   Ve,  Mk, Pn

1. pav. K  11 Če, Hs K Př Kž, Ho

Přední  posch. K 1.st. Vt, Pj

Zadní  posch.  Ch Po K jaz. Sn, Mc

Areál  Tv K  Tv Há K  ŠK Pc

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

2. pav. Přední  posch. K Hv Kl K Fy Sj, Mi
 

Zadní  posch. K Dě Jl, Vc K Vv Jh

Přízemí

Kab.  1 Čž, Kc, Čv, Šg, Jd, , Fi, Pe Pš
3. pav.

Kab.  2  Bl, Ko, Pz, Tv, Vo, Fe, Ms

Knihovna Šg

     Rozmístění  kabinetů            2019 - 20

Přízemí Řed. Pv,   Ve,  Mk, Pn

1. pav. K  11 Če, Hs K Př Kž, Ho

Přední  posch. K 1.st. Vt, Pj

Zadní  posch.  Ch Po K jaz. Sn, Mc

Areál  Tv K  Tv Há K  ŠK Pc

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

2. pav. Přední  posch. K Hv Kl K Fy Sj, Mi
 

Zadní  posch. K Dě Jl, Vc K Vv Jh

Přízemí

Kab.  1 Čž, Kc, Čv, Šg, Jd, , Fi, Pe Pš
3. pav.

Kab.  2  Bl, Ko, Pz, Tv, Vo, Fe, Ms

Knihovna Šg

     Rozmístění  kabinetů            2019 - 20

Přízemí Řed. Pv,   Ve,  Mk, Pn

1. pav. K  11 Če, Hs K Př Kž, Ho

Přední  posch. K 1.st. Vt, Pj

Zadní  posch.  Ch Po K jaz. Sn, Mc

Areál  Tv K  Tv Há K  ŠK Pc

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

2. pav. Přední  posch. K Hv Kl K Fy Sj, Mi
 

Zadní  posch. K Dě Jl, Vc K Vv Jh

Přízemí

Kab.  1 Čž, Kc, Čv, Šg, Jd, , Fi, Pe Pš
3. pav.

Kab.  2  Bl, Ko, Pz, Tv, Vo, Fe, Ms

Knihovna Šg

     Rozmístění  kabinetů            2019 - 20

Přízemí Řed. Pv,   Ve,  Mk, Pn

1. pav. K  11 Če, Hs K Př Kž, Ho

Přední  posch. K 1.st. Vt, Pj

Zadní  posch.  Ch Po K jaz. Sn, Mc

Areál  Tv K  Tv Há K  ŠK Pc

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

2. pav. Přední  posch. K Hv Kl K Fy Sj, Mi
 

Zadní  posch. K Dě Jl, Vc K Vv Jh

Přízemí

Kab.  1 Čž, Kc, Čv, Šg, Jd, , Fi, Pe Pš
3. pav.

Kab.  2  Bl, Ko, Pz, Tv, Vo, Fe, Ms

Knihovna Šg

Dětský den

Učební  plán  základní  školy    1. - 5. ročník - 1. stupeň

Učební  plán  základní  školy    1. - 9.ročník  
Vzdělávací program     v  1. až  5.ročníku č.j. 200/2007  -  Naše šance

1.stupeň 1.- 5.roč. 2019 - 20

Oblasti RUP ŠVP Předmět Ročník z toho
Min. čas. 1. 2. 3. 4. 5. 1.- 5. disp.
dotace hodin

Jazyk a jazyková 33 41 Český jazyk 8 7 6 6 6 33
komunikace a literatura

   - disponibilní 1 2 2 2 1 8 8

9 9 Cizí jazyk  -  Aj 3 3 3 9

Matematika a 20 23 Matematika 4 4 4 4 4 20
jjejí aplikace

   - disponibilní 1 1 1 3 3

Informační a 1 1 Informatika 1 1
komunikační
technologie
Člověk a jeho 12 13 Prvouka 2 2 3 2 3 12
svět    - 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

(disponibilní čas. 16 2
dotace)

Vop2 1 1 1

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

Nepovinné předměty
(bez náboženství)
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Učební  plán  základní  školy    6. - 9. ročník - 2. stupeň

Učební  plán  základní  školy    1. - 9.ročník  
Vzdělávací program v  6. až  9.ročníku č.j. 200/2007  -  Naše šance

2.stupeň 6.- 9.roč. 2019 - 20
Oblasti RUP ŠVP Předmět Název předmětu Ročník z toho

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

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

12 12 Cizí jazyk Aj 3 3 3 3 12
0

6 6 Další cizí jazyk Nj/Rj 2 2 2 6

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

 Informační a 1 1 Informační a komunikační Ikt 1 1
 komunikační technologie
 technologie

11 13 Dějepis D 2 2 2 2 8
 Člověk a          - disponibilní hod. 1 1 1
 společnost 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

Dopravní soutěž

Povinně volitelné  předměty
5. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině Pá 3. hod.

83 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 21 ž )
název přemětu/vyučující /počet hodin /zkratka předmětu:
Praktika z matematiky Ve 1 h Pma 
Seminář z přírodovědy Hs 1 h SeP 
Estetická výchova Tv 1 h EsV
Sportovní hry (Dívky) Kc 1 h SpD

5. ročník 4 skupiny po jedné vyučovací hodině Po 3. hod.
83 ž - 4 skupiny ( á na 1.skup. - 21 ž )
Estetická výchova Jl 1 h EsV 
Praktika z českého jazyka Tv 1 h PČj 
Sportovní hry (Chlapci) Pš 1 h SpH 
Dopravní výchova Kl 1 h DoV

6. ročník 3 skupiny po jedné vyučovací hodině Po 6. hod.
55 ž - 3. skupiny ( á na 1. skup. - 18 ž ) 
3D modelování Dv 1 h MoD 
Sportovní výchova (Dívky) Há 1 h SvD 
Cvičení z českého jazyka Kl 1 h CvČ 

7. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Pá 5. - 6. hod.
 75 ž - 4. skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 
5. hod.
Jazyková komunikace Kl 1 h JaK 

Seminář ze zeměpisu St 1 h SeZ 
Společenskovědní seminář Sl 1 h SvS 
Informatika Dv 1 h Inf 
6. hod.
Historický seminář Jl 1 h HiS 
Konverzace z anglického jazyka Sn 1 h KAj 
Sportovní výchova (Chlapci) St 1 h Sv 
Seminář z přírodopisu Há 1 h SeP 

8. ročník 4 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Čt 7. a 8. hod.
77 ž - 4 skupiny ( á na 1. skup. - 19 ž ) 
7. hod.
Cvičení z českého jazyka Sl 1 h CvČ 
Filmový seminář Hl 1 h FiS 
Seminář z dějepisu Jl 1 h SeD
Informatika Dv 1 h Inf 
8. hod.
Filmový seminář Hl 1 h FiS 
Konverzace z anglického jazyka Sn 1 h KAj
Sportovní výchova (Chlapci) St 1 h Sv 
Literární seminář Kl 1 h LiS

9. ročník 3 skupiny po dvou vyučovacích hodinách Út 7. a 8. hod.
 58 ž - 3 skupiny ( á na 1.skup. - 19 ž )
7. hod.
Cvičení z českého jazyka Sl 1 h CvČ
Konverzace z anglického jazyka Sn 1 h KAj
Tvůrčí psaní Jl 1 h TvP
8. hod.
Cvičení z matematiky Pv 1 h CvM
Sportovní výchova (Chlapci) St 1 h Sv
Informatika Dv 1 h Inf 

 Zápis do 1. ročníku
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Plán akcí
P e d a g o g i c k é r a d y 2019/20

 4.11. 2019 Po Čtvrtletní klasifikační pedagogická rada
20. 1. 2020 Po Pololetní klasifikační pedagogická rada
 vyučující zapíší známky do matriky do Pá 17. 1. 2020 do 12.00 
 6. 4. 2020 Po Pedagogická rada za třetí čtvrtletí šk. roku 2019/20
 17. 6. 2020 St Klasifikační pedagogická rada na konci šk. roku 
 29. 6. 2020 Po Závěrečná pedagogická rada

T ř í d n í s c h ů z k y 2019/20 
1.stupeň - od 15.30 h do 17.00 h
2.stupeň - od 16.00 h do 17.30 h
 19. 9. 2019 Čt - zúčastní se rodiče žáků 1.roč.
 7. 11. 2019 Čt - třídní učitelé (dále jen TU) informují rodiče o úkolech 

ve školním roce 2019/20  do 18. 12. 2019 St - TU 1. a 2. st. zajistí zapsání 
předběžné klasifikace do ŽK za 1. pololetí šk. roku 2019/20 ( 2.- 9. roč.) 
- TU při výrazném zhoršení prospěchu nebo chování vyzve rodiče k ná-
vštěvě školy

9. 1. 2020 Čt - informativní třídní schůzky ( bez lístečků )
- výchovný poradce ( Mgr. H.Jarolímová) podává rodičům vycházejí-

cích žáků informace o volbě povolání
7. 4. 2020 Út - TU se dohodnou společně s rodiči na škol. výletu
4. 6. 2020 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 2019/20
10. 10. 2019 Čt 17.30 h - zhodnocení škol. roku 2018/19, úkoly na dal-

ší školní  rok 2019/20
• seznámení s  Výroční zprávou o  činnosti a  hospodaření ZŠ Trhové 

Sviny za rok 2018/19
28.  5. 2020  Čt  17.30 h  -  závěrečná schůzka, zhodnocení šk. roku 

2019/20  (neuzavřené - bez opravných zkoušek)
S c h ů z k y š k o l s k é r a d y 2019/20

10. 10. 2019 Čt 19.00 h  - Výroční zpráva o činnosti a hospodaření 
za rok 2018/19
• stanovení úkolů na šk. rok 2019/20

28. 5. 2020 Čt 19.00 h - závěrečná schůzka školské rady - předběžné 
zhodnocení  šk. roku 2019/20.
Zápis žáků do 1. ročníku

 Zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční v Základní škole Trhové Sviny 
v pátek odpoledne 3. dubna a v sobotu dopoledne 4. dubna 2020.

Garantem je zást. Mgr. Jana Veselá.
Přijímací zkoušky na střední školy 

( žáci 5. a 9. ročníků )
Termíny přijímacích zkoušek na  střední školy a  konzervatoře 

ve  šk. roce 2019/20 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. 
- 26. dubna 2020; pro ostatní obory vzdělání se konají v  pracovních 
dnech v období od 22. - 30. dubna 2020.

Náborové akce pro vycházející žáky 2019/20
Od pondělí 14. října do pátku 18. října 2019 se uskuteční náborové 

akce pro vycházející žáky naší školy. Výchovný poradce rozešle po-
zvánky jednotlivým školám do Pá 4. 10. 2019. Garantem je Mgr. Helena 
Jarolímová.
P l a v e c k ý v ý c v i k 2019/20

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 2. 10. - 11. 12. 2019 2.A, B, C ( 60 ž ) od 8.20 hod.
 2. turnus 18. 12. - 11. 3. 2020 2.D, 3.A ( 45 ž ) od 8.20 hod.
 3. turnus 18. 3. - 20. 5. 2020 3.B, D ( 47 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.
Vánoční den 2019/20

Jednotlivé třídy si připraví drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo 
kovu, upomínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukro-
ví apod.) . Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost v uvedený den 
si zakoupit nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené 
finanční prostředky.

Termín: prosinec 2019
Garantem je Mgr. Jana Vondrášková, Mgr. Lenka Traplová

L y ž a ř s k ý v ý c v i k 2019/20
V letošním školním roce uspořádá ZŠ Trhové Sviny LVVZ v termínu 

od 11.1. (so)  do  17.1.(Pá) 2020  pro žáky 7. ročníku v  Železné Rudě 
na Šumavě.
Výuka bruslení 2019/20

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 leden - březen 2020.

Doprava a pronájem ledové plochy - hrazeno z finančních prostřed-
ků města T.Sviny.

Žáci hradí kurzovné.
M i k u l á š s k á n a d í l k a 2019/20

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 čtvrtek 5. 12. 2019.

Garantem je Mgr. Jana Veselá.
Dopravní soutěž cyklistů 2019/20

Duben 2020 
 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 je Mgr. Stanislava Stejskalová a Mgr. Eva Špergerová

D e n d ě t í 2019/20
Den plný her věnovaný dětem naší školy pro 1. - 5. roč. se usku-

teční v pátek 29. května 2020 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 2019/20

Uskutečňují se v průběhu celého školního roku po projednání v me-
todickém sdružení na 1. stupni a v předmětových komisích na 2. stupni. 
Garantem jsou vyučující jednotlivých předmětů.

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

důvodů upraveny.

Zápis do 1. ročníku
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Zapojení do projektů  2019 / 2020
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 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu extrakurikulár-
ních/ 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 bronzového certifikátu 

Finančně gramotná škola. V  letošním školním roce budeme usilovat 
o získání stříbrného certifikátu.

Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová 
B. Školní projekty
1. Projekt „Zachraň strom č. 21“ 

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 2019
Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

2. Projekt „Mikulášská merenda“
 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

Garantem projektu: 
Ved. vychovatelka
 Jana Princová

3. Projekt „Vánoční den“ 
Jednotlivé třídy si připraví v  rámci hodin výtvarné výchovy a  pra-

covních činností drobné výrobky (výrobky ze dřeva nebo kovu, upo-
mínkové předměty, hlavolamy, pletené zboží, domácí cukroví apod.). 
Žáci, rodiče a ostatní občané mají možnost si v uvedený den zakou-
pit nabízené zboží. Žáci si sami zvolí, na co použijí obdržené finanční 
prostředky.

Cílem projektu je seznámit žáky se základy fungování tržní ekono-
miky a dále rozvíjet sociální cítění formou charity.

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

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

Časové určení: prosinec 2019
Garantem projektu: Mgr. Jana Vondrášková

4. 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; zájem o zvířata, solidarita

Časové určení:
• Sbírka tento školní rok neproběhne. V minulém školním roce se po-

vedlo vybrat finanční částku na dva roky.
Garantem projektu: Mgr. Hana Halešová

5. 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:  květen 2020
Garantem projektu: Mgr. Aleš Pospíchal

6. 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:  pátek 29. května 2020
Garantem projektu: 
Vychovatelka
 Marie Petrová

Projekt "Zachraň strom"
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Koncové hodiny 
v jednotlivých ročnících

Nabídka zájmových činností 
ve školním klubu

Sazby příspěvku: 
Podle vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání je výše příspěvku 
stanovena takto:
• Jazykové kroužky 400 Kč
• Sportovní, zájmové a rekreační kroužky 200 Kč
Upozornění:

Příspěvek je nutné uhradit a vyplněnou přihlášku na kroužek ode-
vzdat nejpozději do  13. 9. 2019. Pokud se přihlásí do  některých 
z  kroužků malý počet dětí, kroužek se neotevře a  finanční příspěvek 
bude vrácen.

Poplatek bude vybírán od 3. 9. do 13. 9. v přízemí 2. pavilonu 
ve třídě ŠD v čase: 7:00 - 10:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.

 

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
     konec vyučování

2019-20

Tř Po Út St Čt Pá Tř. Poč.hod.
1.roč. 3 4 4 4 4 4 3 20
2.roč. 4 4 5 4 4 5 4 22
3.roč. 3 5 5 5 5 5 3 25
4.roč. 4 5 5 5 5 5 4 25
5.roč. 3 5 6 5 5 5 3 26 118
6.roč. 2 6 6 6 6 6 2 30
7.roč. 3 6 6 6 6 6 3 30
8.roč. 3 6 6 6 7 6 3 31
9.roč. 2 6 7 6 6 6 2 31 122

27 47 50 47 48 48 27 240
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. 7 3 7 7 3
Po 5.hod. 10 13 10 13 14
Po 6.hod. 10 11 10 7 10

Celkem 27 27 27 27 27

Koncové hodiny v jednotlivých ročnících

Dětský den

Dějepisná exkurze 
- Vídeň

NJ začátečníci  1. třída vedoucí: N. Buřičová

NJ pokročilí 2. - 3. třída vedoucí: N. Buřičová

AJ začátečníci 1. třída vedoucí: J. Bartáčková

AJ pokročilí 2. třída vedoucí: J. Bartáčková

Tvořivá dílna  3. - 5. třída  vedoucí: J. Otrubová

Klub Šikulka  1. - 2. třída  vedoucí: M. Pišingerová

Hasičský kroužek  2. - 9. třída  vedoucí: F. Janda,  
M. Tůmová

Veselé zpívání  1. - 5. třída vedoucí: M. Petrová

Rybářský kroužek 3. - 9. třída vedoucí: Č. Štojdl

Stolní tenis  3. - 9. třída  vedoucí: R. Levý

In-line brusle (vybavení 
zapůjčíme od č.35) 

začátečníci vedoucí: M. Pischeková

Volejbal 4. - 6. třída vedoucí: D. Lošková

Badminton  1. - 5. třída  vedoucí: M. Petrová

Všesportovní příprava MŠ - 1. třída  vedoucí: J. Záhorková

Sportovní gymnastika 
(pokročilí)

2. - 9. třída vedoucí: N. Hálová

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

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

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

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

T- Ball  předškoláci - 
3. třída

vedoucí: M. Holečková

Aerobik 1. - 5. třída vedoucí: J. Otrubová

Nohejbal 6. - 9. třída vedoucí: M. Chuchel

Šachy začátečníci 2. - 5. třída vedoucí: F. Rolínek

Šachy začátečníci 6. - 9. třída vedoucí: F. Rolínek

Hlasová výchova 1. třída  vedoucí: S. Feslová

KROUŽKY DOTOVANÉ EU NEHRADÍ SE PŘÍSPĚVĚK

Robotické hry 1. stupeň ZŠ  
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Školní družina

Školní družina se ve  své činnosti řídí zejména zákonem 561/2004 Sb., 
o  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdě-
lávání, vyhláškou 74/2005 Sb., o  zájmovém vzdělávání a  směrnicemi 
školy. Ve školní družině se realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo 
vyučování formou odpočinkových, rekreačních a  zájmových činností 
(soutěže, malování, poslech hudby, zpěv, sport, vycházky do přírody). 
Družina vykonává činnost ve  dnech školního vyučování a  o  školních 
prázdninách. Po  projednání se zřizovatelem může ředitel školy přeru-
šit činnost družiny v době školních prázdnin. Družina může vykonávat 
činnost pro žáky a jejich zákonné zástupce i ve dnech pracovního volna.

Provoz
Školní družina je otevřena každý všední 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-
nostech školní družiny. Odpoledne se žáci rozdělí do  šesti oddělení 
a  využívají místností školní družiny, školního klubu, venkovní terasy 
mezi 2. a 3. pavilonem a učebny I. stupně.

Úhrada nákladů na školní družinu
Za pobyt žáků ve školní družině je vybírán příspěvek na provoz škol-

ní družiny na základě skutečných nákladů. Výše úplaty se stanovuje 
na  100 Kč za  měsíc na  jednoho účastníka zájmového vzdělávání. 
Úplatu v plné výši jsou povinni uhradit všichni zapsaní účastníci, kteří 
školní družinu navštíví alespoň jeden den v měsíci. Úplata je hrazena 
z účtu v tzv. školní pokladně, a to zpětně (tj. 100,- Kč za září bude z účtu 
strženo do 5. října). Úplata může být snížena nebo prominuta účastní-
ku zájmového vzdělávání, pokud je společně posuzovanou osobou pro 
nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu 
pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. O snížení 
či prominutí úplaty rozhoduje v jednotlivých případech ředitel škody 
na základě písemné žádosti zákonného zástupce účastníka zájmové-
ho vzdělávání. V žádosti je třeba prokázat tvrzené skutečnosti. Školní 
družina bude v době školních prázdnin v provozu pouze za předpo-
kladu, že bude k docházce přihlášeno nejméně 10 žáků, za které bude 
řádně a  včas uhrazena úplata. Provoz školní jídelny v  době prázdnin 
není zajištěn.

Školní jídelna

Provoz školní jídelny Po - Pá 11.05 - 13.55 hod. 14.10 hod. uzavření ŠJ
Provoz kanceláře školní jídelny Po - Pá 7.00 - 15.30 hod.
Telefon do školní jídelny 702 158 699
Zástupce žáka, který se bude stravovat, musí mít otevřený účet u ně-

kterého z peněžních ústavů, kde si zažádá o svolení k inkasu na platbu 
obědů. Platba probíhá zálohově s pololetním vyúčtováním.

Kreditní čipy je nutno zakoupit v kanceláři školní jídelny (115 Kč). 
Obědy se odhlašují den předem. 
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. Strávníci si mohou objednávat obědy také pro-
střednictvím internetu. 
Finanční normativ na jeden oběd (včetně režijních poplatků)

Žáci 6 - 10 let (1.- 4.tř.) 25,-Kč
Žáci 11 - 14 let (4.- 8.tř.) 27,-Kč
Žáci 15 - 18 let (15 a více let, 8. a 9. tř.) 29,-Kč
Cizí strávníci/senioři 54,-Kč
Stručné vysvětlení: 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 2019 deset let - od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 

hradil nižší fin. normativ, tj. 25 Kč, od 1. září 2019 bude hradit vyšší fin. 
normativ, tj. 27 Kč.

2. Žákovi bylo 31. srpna 2019 deset let - od 1. září 2019 bude hradit vyšší 
finanční normativ, tj. 27 Kč.

Jídelní lístky
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny ve  spolupráci s  vedoucí 

kuchařkou na základě platných předpisů pro školní stravování podle vy-
hlášky MŠMT č.107/2005 Sb. na jeden měsíc dopředu, aby bylo zajištěno 
včasné zásobení potravinami. Při sestavování jídelníčku se dbá na dodr-
žování zásad správné výživy. Připomínky k jídelnímu lístku mohou stráv-
níci (případně jejich zástupci) sdělit v kanceláři školní jídelny.

Vítání budoucích prvňáčků u zápisu

Družina na výletě

Upozornění:
Termíny jednotlivých akcí i další informace mohou být  

v průběhu školního roku z organizačních důvodů upraveny.

Další aktuální informace, fotografie, školní řád, školní ča-
sopis Trháček ... najdete celoročně na webu školy

www.zssviny.cz
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Ani letos jsme v mateřské škole o prázdninách nezaháleli
1.7. u nás ve školce prázdniny nezačínají. Právě naopak.

Začíná dvouměsíční maraton, do kterého se zapojují všichni zaměst-
nanci a  partneři školy. Nastává období obav: „Abychom to všechno 
stihli.“ Plánů máme vždy hodně a času málo. Opravujeme a vylepšu-
jeme. Chceme, aby ta naše školka byla po prázdninách zase krásnější.

A zatím se nám to daří. Prostředí školy se postupně stává estetič-
tější, praktičtější a  modernější. A  také přitažlivější pro všechny děti. 
Z prostředků získaných dotacemi nakupujeme více nových pomůcek 
a hraček.

V  průběhu července a  srpna jsme revitalizovali nevyužívanou část 
zahrady u únikového schodiště v MŠ Beruška. Odstraněním přerostlých 

dřevin jsme tuto část zahrady prosvětlili, oprýskané schodiště získalo 
novou fasádu. Děti sem jistě budou lákat nové herní prvky - lanová se-
stava, kluzavka ve svahu i kladina.

Kuchyni v  Berušce jsme vylepšili novými elektrickými kamny, aby 
zde mohly paní kuchařky pro děti připravovat ještě chutnější a pest-
řejší stravu. Vnitřní vstupní schodiště Berušky i Čtyřlístku byla vybílena 
a barevně doladěna paní učitelkami.

Dalším úkolem bylo vybudování prostoru pro paní učitelky, kde se 
budou moci připravovat na  práci s  dětmi. Doposud totiž vyhovující 
zázemí pro pedagogy s běžným vybavením jako je počítač či tiskárna 
ve školce chybělo.

Ve Čtyřlístku nás čekal nelehký úkol. Spojením dvou nevyhovujících 
místností vytvořit novou sborovnu. Tento prostor využijí paní učitel-
ky pro přípravy na pedagogickou činnost, bude zde uložen metodic-
ký materiál a  učební pomůcky pro všechny třídy. Pro paní učitelky 
v Berušce jsme vybudovali pracovní koutek.

Pro jednání s rodiči, zřizovatelem, partnery školy a sdílení zkušeností 
pedagogů byla kancelář ve Čtyřlístku vybavena novým nábytkem.

Ve Čtyřlístku byla dokončena výměna oken.
Kovové průlezky na  zahradě MŠ Čtyřlístek, které již nevyhovovaly 

bezpečnostním předpisům byly nahrazeny pro děti atraktivní lanovou 
sestavou s větrníkem.

I když prázdniny opět utekly jako voda, nakonec jsme vše zvládli.
Poděkování patří:
Zřizovateli, Městu Trhové Sviny, za dostatek finančních prostředků.
Pracovníkům údržby města za  celoroční pomoc s  údržbou školy 

a školních zahrad, za zajištění přípravných prací a veškerých stavebních 
a elektroinstalačních prací v období prázdnin.

Zaměstnancům školy, za jejich obětavost a nadšení.
V neposlední řadě patří poděkování rodičům dětí za výbornou spo-

lupráci a toleranci uzavření mateřské školy v letních měsících. I to nám 
velice pomůže, abychom všechny práce stihli včas.

V současné době je Mateřská škola Trhové Sviny připravena na školní 
rok 2019/2020. Všechny paní učitelky se těší svoje děti.

Kolektiv učitelek Mateřské školy Trhové SvinyObdobí škol. 

	 Z	NAŠICH	ŠKOL

Nové herní prvky v MŠ Beruška Výmalba chodeb

Nové herní prvky v MŠ Čtyřlístek

Kancelář MŠ Čtyřlístek 
Výmalba chodeb

Nové prostory i nábytek
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	 KULTURA
Koncert s puncem exotiky
Srdečně zve  
Kruh přátel hudby  
při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny 

Jaroslav Šonský - Švédsko/ČR (housle) a  Leylie Yekta - Švédsko/
Ázerbajdžán (klavír) vystoupí 26. září 2019 od  18:00 hodin 
v Kulturním domě v Trhových Svinech. 

Ilustrační foto (zdroj: Pexels) Foto: Ylanite Koppens

Dva vynikající umělci z dalekého severu přijedou zahájit novou se-
zonu Kruhu přátel hudby. Po obdobném recitálu housle - klavír, se kte-
rým vystoupí v Praze, zahraje i u nás český houslový virtuos Jaroslav 
Šonský, žijící od  roku 1975 ve  švédském Norrköpingu. Partnerkou 
u klavíru mu bude Leylie Yekta, vynikající pianistka (a také varhanice), 
žijící ve  Stockholmu, která je ázerbajdžánského původu. Do  Švédska 
přišla z  exotického jihu studovat před dvěma desetiletími a  již v  se-
verské zemi zůstala. Oba dokazují svým špičkovým uměním možnost 
porozumění mezi rozdílnými kulturami prostřednictvím fenoménu 
hudby, která spojuje.

Zejména v tomto případě můžeme mít radost, že jde o hudbu čes-
kou, protože na  koncertě zazní dva mistrovské opusy našich nejslav-
nějších skladatelů - hudební vyznání rodné zemi Z domovinyBedřicha 
Smetany a  virtuosní Mazurek Antonína Dvořáka. Doplní je zpěvná 
a  romantická Sonáta c moll pro housle a  klavír severského skladatele 
z Norska Edvarda Hagerupa Griega.

Jaroslav Šonský je nositelem Gratias agit, ocenění od  českého 
Ministerstva zahraničních věcí za propagaci české kultury v zahraničí. 
Vystoupil již v 25 zemích světa, a to i při velmi významných příležitos-
tech (hrál například i pro švédského krále). Krom své sólistické dráhy 
houslového virtuosa, ceněného pro slovanskou muzikalitu a citovost, 
se v posledních letech věnuje také jako umělecký šéf a dirigent smyč-
covému souboru Martinů Strings Prague, který založil v Praze a s nímž 
cestuje i na zahraničí turné.

Leylie Yekta je vynikající pianistka a  taktéž varhanice, věnující se 
vrcholné církevní hudbě a  jejím koncertním opusům. Ve Stockholmu 
působí jako titulární varhanice v jednom z tamních největších kostelů. 
Klavír však byl jejím původním oborem a stále takto velmi ráda vystu-
puje. S Jaroslavem Šonským již vystupovala dříve v duu jako varhani-
ce. Nyní se však v oba Praze představí v houslovém recitálu s klavírem 
a v malé obměně tento program zazní i u nás v Trhových Svinech.

Nenechte si ujít tuto výjimečnou příležitost a  přijďte se seznámit 
s mistrovstvím obou umělců, dokazujících, že česká hudba může být 
i univerzálním světovým jazykem.

	 AKTUÁLNĚ	Z	KIC
Program KIC na září a říjen

V ÝS TAV Y

Trhové Sviny a I. světová válka“ 
Výstava mapuje život obyvatel města v čase války až po vznik republiky.  

Vstupné zdarma 

V Ý LE T Y
Sobota 7. září 
Za přírodou, historií a energií Šumavy
Výlet s průvodkyní Jitkou Bartyzalovou. Navštívíme Kašperské Hory 
s probíhajícími slavnostmi a historické zajímavosti města, NS Cestou 
zlatokopů a  NS Strážců hranice, Zlatý potok s  nádržemi, množství 
pink a štol v Přírodní rezervaci v Amálině údolí, dojdeme k seismic-
ké stanici s muzeem seismometrie ve štole Kristýna, ke štole Naděje, 
kapli sv. Huberta a dalším. Náročnost trasy nízká, místy střední; délka 
trasy 8 - 10 km (dle varianty)
 Přihlášky a bližší informace v KIC.

AKCE

Čtvrtek 12. a pátek 13. září 17 - 20 hodin, 
komunitní centrum Nábřeží Svatopluka Čecha 664
První pomoc pro děti
Dvě na  sebe navazující přednášky. Česká republika má nejvyšší 
úrazovost dětí na světě. Víte jak reagovat v případě ohrožení zdraví 
dítěte?
Přijďte si vyzkoušet poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě 
dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí. Hlídání dětí zajištěno. 

Vstupné dobrovolné

Úterý 24. září  od 18:00 hodin v KD Trhové Sviny
Po stopách 91. pěšího pluku
Přednáška o historii. Přednáší Jan Ciglbauer

Úterý 8. října 
101 let od vzniku Československa
Přednáška Jana Ciglbauera a Pavla Mörtla o složitém procesu vzniku 
ČSR v Trhových Svinech a okolí. 
 Vstupné zdarma

Sobota 5. října 
„Podzimní dvacítka“
Turistický pochod krajinou Trhovosvinenska.
Start v KIC mezi 9 - 11 hod., startovné 50 Kč. V cíli na Buškově hamru 
obdrží každý účastník pamětní list a klobásu z komína. Z důvodu za-
jištění občerstvení a pamětních listů je nutná registrace v KIC Trhové 
Sviny. 
 Více informací: kic@tsviny.cz, 386 301 488,  
 www.facebook.com/kictsviny

PR O  D Ě T I
Neděle 15. 9. od 16 hod. na Žižkově náměstí v Trhových Svinech
Pohádka o železném vlkovi
Loutkové představení pro děti i dospělé na motivy litevské pohádky 
potulného čajovníka loutkáře Lady. V případě špatného počasí bude 
představení přesunuto do KD T. Sviny.
 Vstupné zdarma

šf, jn
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ONLINE PRODEJ
VSTUPENEK:

http://
knihovna.tsviny.cz

 PROGRAM KINA ZÁŘÍ 2019 
DIGITÁLNÍ KINO V TRHOVÝCH SVINECH VZNIKLO ZA FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TRHOVÉ SVINY A STÁTNÍHO FONDU NA PODPORU
A  ROZVOJ ČESKÉ KINEMATOGRAFIE FILMY OZNAČENÉ LOGEM  JSOU UVÁDĚNY V  TROJROZMĚRNÉM FORMÁTU
Ceny uvedené v programu jsou včetně příplatku na Fond České kinematografie  ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Program kina naleznete na: https://tsl.zpravodaje365.cz Rezervace vstupenek: Tel./Fax: 386 322 930 e-mail: kultura@tsviny.cz 
http://knihovna.tsviny.cz http://www.tsviny.cz http://kina.365dni.cz http://www.budnews.cz http://www.disdata.cz

KINA
Kino T. Sviny

1. 9. neděle v 19:30 
2. 9. pondělí v 19:30 
TENKRÁT V HOLLYWOODU

USA | 2019 | 159min. | Komedie, Drama

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se 
televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaska-
dér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté 
éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Paci-
no, Kurt Russell, Tim Roth, Michael Madsen, a další

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

5. 9. čtvrtek v 19:30 
6. 9. pátek v 19:30 
TO KAPITOLA 2

USA | 2019 | 165min. | Horor, Thriller
V pokračování nejúspěšnějšího hororu všech dob, se do měs-
ta Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly na 
místě, kde to všechno začalo. Uběhlo dvacet sedm let. Nyní již 
dospělí přátelé se dávno rozešli a žijí vlastní životy.
Režie: Andy Muschietti
Hrají: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Skarsgård, Bill 
Hader, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Javier Botet, Jaeden Mar-
tell, James Ransone, Wyatt Oleff, Jack Dylan Grazer, Jeremy 
Ray Taylor, Jackson Robert Scott, Chosen Jacobs, Andy Bean, 
Jay Ryan, Xavier Dolan, Isaiah Mustafa, Teach Grant, Rob 
Ramsay, Ryan Kiera Armstrong

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 130 Kč

7. 9. sobota v 17:00 
8. 9. neděle v 17:00 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2

USA | 2019 | 97min.
Animovaný, Dobrodružný, Akční, Komedie, Rodinný

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět 
ve při v animovaném komediálním snímku Angry Birds ve 
filmu 2.
Režie: Thurop Van Orman, John Rice
Hrají: Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Peter Dinklage, 
Rachel Bloom, Sterling K,Brown, Eugenio Derbez, Zach 
Woods, Awkwafina, Lil Rel Howery, Dove Cameron, Brook-
lynn Prince, Leslie Jones

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

3D + dabing: 150 Kč

7. 9. sobota v 19:30 
8. 9. neděle v 19:30 
PŘES PRSTY

Česko | 2019 | 101min. | Komedie, Sportovní

Příběh filmu Přes prsty se odehrává na beach volejbalových 
hřištích, ale nejen na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla 
(Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach vo-
lejbalu všechno. Tedy skoro všechno.
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, 
Vojtěch Dyk, Jakub Prachař, Zdena Hadrbolcová, Radka Pav-
lovčinová, Kristína Greppelová, Marek Taclík, Leoš Noha, Igor 
Chmela, Jan Komínek, Jakub Gottwald, Marián Miezga, Ján 
Jackuliak, Markéta Krejčová, Barbora Mudrová

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

9. 9. pondělí v 19:30 
SPITFIRE

Velká Británie | 2018 | 99min. | Dokumentární

Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla za-
bíjet. Spitfire vypráví impozantní, velký příběh o vizi, odhod-
lání a odvaze. Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti.
Režie: David Fairhead, Ant Palmer
Hrají: Charles Dance (vyp,)

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 100 Kč

12. 9. čtvrtek v 19:30 
13. 9. pátek v 19:30 
PANSTVÍ DOWNTON

Velká Británie | 2019 | Drama
Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství 
na anglickém venkově na počátku 20. století přichází na 
plátna kin.(CinemArt)
Režie: Michael Engler
Hrají: Michelle Dockery, Maggie Smith, Elizabeth McGo-
vern, Laura Carmichael, Joanne Froggatt, Hugh Bonneville, 
Sophie McShera a další. 

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

14. 9. sobota v 17:00 
15. 9. neděle v 17:00 
PLAYMOBIL VE FILMU

Francie / Německo | 2019 | 100min.
Animovaný, Dobrodružný, Komedie, Rodinný, Fantasy

Dobrodružství právě začíná
Režie: Lino DiSalvo
Hrají: Anya Taylor-Joy, Daniel Radcliffe, Jim Gaffigan, Gab-
riel Bateman, Adam Lambert, Meghan Trainor

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

14. 9. sobota v 19:30 
15. 9. neděle v 19:30 
NABARVENÉ PTÁČE

Česko / Slovensko / Ukrajina | 2019 | 169min. | Drama
Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů, 
rodiče posílají syna k příbuzné na venkov kdesi ve východní 
Evropě.
Režie: Václav Marhoul
Hrají: Petr Kotlár, Stellan Skarsgård, Udo Kier, Harvey Keitel, 
Julian Sands, Lech Dyblik, Alexej Kravčenko, Pavel Kříž, Petr 
Vaněk, Radim Fiala, Jitka Čvančarová, Filip Kaňkovský, Micha-
ela Doležalová, Lukáš Hložek, Júlia Vidrnáková, Barry Pepper, 
Milan Šimáček, Veronika Schönová, František Jílek

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 140 Kč

16. 9. pondělí v 19:30 
ZLATOKOPKY

USA | 2019 | 110min. | Drama, Krimi, Komedie
Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým pro-
třelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall 
Street ukázat, zač je toho loket.(Vertical Ent.)
Režie: Lorene Scafaria
Hrají: Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles, Jennifer Lo-
pez, Madeline Brewer, Frank Whaley, Keke Palmer, Mercedes 
Ruehl, Cardi B, Trace Lysette, Lizzo, Jon Glaser, Stormi Maya

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 120 Kč

19. 9. čtvrtek v 19:30 
20. 9. pátek v 19:30 
AD ASTRA

USA / Brazílie | 2019 | Sci-Fi, Thriller, Drama, Dobrodružný
Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou cestu k Neptunu 
otec vesmírného inženýra Roye McBridea (Brad Pitt). Jeho 
cílem bylo vyhledat známky mimozemské civilizace. Lehce 
autistický McBride nyní cestuje na okraj sluneční soustavy 
v jeho stopách.
Režie: James Gray
Hrají: Brad Pitt, Liv Tyler, Tommy Lee Jones, Donald Su-
therland, Ruth Negga, Kimberly Elise, Loren Dean, John Finn, 
Anne McDaniels, Greg Bryk, John Ortiz, Alyson Reed, Ravi Ka-
poor, Sean Blakemore, Donnie Keshawarz, Nicholas Walker, 
Kimmy Shields, Mallory Low

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

21. 9. sobota v 17:00 
22. 9. neděle v 17:00 
PSÍ KUSY

Kanada | 2019 | Animovaný, Komedie, Rodinný
Lumpík je tak trochu rozmazlený, ale veselý pes, který nic 
neví o skutečném světě plném nástrah. Užívá si nejlepší po-
choutky a drbání každý den. Jednoho dne se ale bude muset 
vydat za plot svého bezpečného domova a zažije dobrodruž-
ství, které si ani ve snu nedokázal představit.
Režie: Kevin Johnson
Hrají: Big Sean, Kevin Chamberlin, Snoop Dogg, Colby Lo-
pez, Marissa Jaret Winokur, Jason Mraz

Mládeži přístupné
Vstupné: 120 Kč

21. 9. sobota v 19:30 
22. 9. neděle v 19:30 
ROMÁN PRO POKROČILÉ

Česko | 2019 | Komedie

Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou 
exmanželkou od stolu, lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na 
jejich morálku a sebevědomí?
Režie: Zita Marinovová
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová, Miroslav Etzler, Van-
da Hybnerová, Berenika Kohoutová, Vincent Navrátil

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 130 Kč

23. 9. pondělí v 19:30 
RAMBO: POSLEDNÍ KREV

USA | 2019 | Akční, Dobrodružný, Thriller
Zbývá ještě jedna bitva
Režie: Adrian Grunberg
Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega, Joaquín Cosio, Yvette 
Monreal, Óscar Jaenada, Sheila Shah, Sergio Peris-Mencheta, 
Adriana Barraza, Jessica Madsen, Owen Davis, Manuel Uriza, 
Marco de la O

Mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné: 120 Kč

27. 9. pátek v 19:30 
28. 9. sobota v 19:30 
NÁRODNÍ TŘÍDA

Česko / Německo | 2019 | 91min. | Drama
Kdysi tady všude byl jen temný les, dnes tu stojí panelákové 
sídliště. Právě tady je doma chlápek, kterému nikdo neřekne 
jinak než Vandam. Žije sám v bytě na okraji Prahy a každý den 
doma cvičí, aby byl v kondici.
Režie: Štěpán Altrichter
Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková, Jan Cina, Václav 
Neužil ml, Jiří Langmajer, Martin Sobotka, Erika Stárková, 
Lubor Šplíchal, Andrej Polák, Martin Siničák, Bára Vozková, 
Terezie Vraspírová

Mládeži přístupné
Vstupné: 130 Kč

tsl. ZPRAVODAJE365.cz
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PŘIJMEME
muže na úklid okolo pecí

Práce jsou prováděny ve výrobní hale  
na výrobu dlaždic CALOFRIG Borovany.

Možnost zaměstnání na HPP, DPČ, DPP.

Pracovní doba 6 hod.

 Info na tel. 602 490 718

PŘIJMEME
muže traktoristu 

na vyvážení odpadních vod a údržbu okolo pecí

Práce jsou prováděny ve výrobní hale  
na výrobu dlaždic CALOFRIG Borovany.

Možnost zaměstnání na HPP, DPČ, DPP.

Pracovní doba 6 - 8 hod.

Info na tel. 602 490 718

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu  

Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,  

Green Shell - typu Arakauna 
Stáří 14 - 19 týdnů,   cena 159 - 209,- Kč/ks.

Prodej:  24. září a 22. října 
Trhové Sviny – u čerpací stanice PapOil – 13:05 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.  

Informace: Po-Pá  9:00 – 16:00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Veterinární ordinace JAP Trhové Sviny

MVDr. Pavel Prediger
Ordinační doba 

Po - St: 1800 - 1900 
Čt: 800 - 900

Mobil:
737 559 871

Základní vyšetření i chirurgické zákroky

Firma PN servis přijme 

uklízečku 
do kanceláří Města Trhové Sviny

Informace: p. Máčala, tel.: 602 490 718

Poptávám  
pronájem zahrady 

v Trhových Svinech  
a přilehlém okolí. 

Cenu nabídněte! 

Stav a velikost  
není rozhodující.

Tel. 739 019 290

VYKUPUJI
k muzejním účelům 

tesařské,  
bednářské,  

kolářské,  
truhlářské 

 staré ruční nářadí.

I celou pozůstalost.

Tel. 607 299 533

28. 9. sobota v 17:00 
29. 9. neděle v 17:00 
TOY STORY 4: 
PŘÍBĚH HRAČEK

USA | 2019 | 100min.
Animovaný, Dobrodružný, Komedie, Rodinný

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho živo-
ta. A tím bylo starat se a chránit jeho dítě, ať už to byl chla-
peček Andy nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie přinese 
do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se 
Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Režie: Josh Cooley
Hrají: Tom Hanks, Patricia Arquette, Tim Allen, Joan 
Cusack, Laurie Metcalf, Annie Potts, Bonnie Hunt, John 
Ratzenberger, Wallace Shawn a další.

Mládeži přístupné
Vstupné: 100 Kč

3D + dabing: 130 Kč

29. 9. neděle v 19:30 
30. 9. pondělí v 19:30 
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU

USA | 2019 | 92min. | Komedie, Romantický
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné 
počasí jim připraví sérii nečekaných dobrodružství.(Bioscop)
Režie: Woody Allen
Hrají: Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, 
Jude Law, Diego Luna, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Re-
becca Hall, Cherry Jones, Will Rogers, Suki Waterhouse, 
Griffin Newman, Annaleigh Ashford a další.

Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné: 120 Kč

PŘEDNÁŠKA
12. 9. čtvrtek 17:00 - 20:00
PRVNÍ POMOC PRO DĚTI
Přednáška s praktickými ukázkami

Vstup zdarma

24. 9. úterý 18:00 - 00:00
PO STOPÁCH 
91. PĚŠÍHO PLUKU
Přednáška k historii 1. světové války

Vstup zdarma

PRO DĚTI
15. 9. neděle 16:00 - 00:00
POHÁDKA O ŽELEZNÉM 
VLKOVI
Loutkové představení na motivy litevské pohádky

 Základní: 0 Kč

KONCERT
17. 9. úterý 20:00 - 22:00
HONZA HRUBÝ 70

28. 9. sobota 20:00 - 22:00
ROBERT KŘESŤAN 
A DRUHÁ TRÁVA

Jako jedna z mála českých kapel pravidelně každý rok absol-
vuje turné po Spojených státech amerických s velice přízni-
vým ohlasem.

 Vstupné: 250 Kč

25. 9. středa 19:00 - 21:00
BRATŘI EBENOVÉ

Bratři Ebenové – kapela tří bratří Ebenových (Marek, Kryštof, 
David) a dalších předních českých hudebníků (Pavel Skála, 
Jaromír Honzák, Jiří Veselý a Jiří Zelenka).

Vstupné: 450 Kč /  430 Kč / 400 Kč

	 KULTURA
Dokončení z předchozí strany

Barevný večer plný překvapení a nestárnoucích písní (Ve-
černice, Funebráci, Bitva o Karlův most, 20 deka duše...)

 Vstupné: 150 Kč
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Jsme  rakousko-česká společnost ps-ECO spol. s r.o. sídlící v Kaplici se zaměřením na 
výrobu strojů pro lisování plastových profilů a pro náš tým hledáme spolupracovníky na 

pozice 

 

Montážník strojů a jejich součástí 
 

Náplň práce: 
✓ montáž strojů a strojních částí 

 
Požadujeme: 

✓ zkušenosti se strojírenskou výrobou výhodou 
✓ manuální zručnost, pečlivost, samostatnost 
✓ orientace ve výkresové dokumentaci 

 
 
 

Asistentka prodeje 
 

Náplň práce: 
✓ částečná komunikace se zákazníky 
✓ podpora obchodních zástupců 

✓ zpracování nabídek 
✓ zakládání zakázek a objednávek 
✓ vystavování vývozních dokladů 

✓ další obvyklé administrativní činnosti obchodního oddělení 
 

Požadujeme: 
✓ SŠ vzdělání  

✓ spolehlivost a zodpovědnost 
✓ proaktivní přístup, samostatnost 
✓ znalost NJ nebo AJ výhodou 

✓ dobrá znalost Office 
✓ vhodné i pro absolventy 

 
 

 
Nabízíme: 

✓ zajímavá práce v perspektivní společnosti, jednosměnný provoz 
✓ nadstandardní osobní ohodnocení 

✓ možnost seberealizace, osobního rozvoje 
✓ 5 týdnů dovolené, 13. plat, příspěvek na stravování 

✓ příspěvek na dopravu a na penzijní připojištění, čtvrtletní bonusy 
✓ příspěvek na HDR 

 
V případě zájmu zasílejte Vaše životopisy na adresu: ps-ECO spol. s r.o., 
Linecká 376, 382 41 Kaplice, e-mail: eduard.strasky@ps-eco.eu,  

tel.: 724 975 313 
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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 

- Střihač/ka látek 
- Šička 
- Skladník 

Nabízíme 
- platové podmínky podle zařazení a kvalifikace 
- 5 týdnů dovolené 
- 13. a 14. plat 
- stravenky 
- další bonusy 
NEVYUČENÉ ZAUČÍME 
Nástup od září 2019 
Kontakt: Daniela Macková 
daniela.mackova@doppler.cz    tel. 386 301 611 

     
  
 

 
 

 

 

HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V TRHOVÝCH SVINECH? 
V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU A PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ? 
S MOŽNOSTÍ PROFESNÍHO RŮSTU? 
My hledáme posily do našeho týmu na pozice 

- Pracovník/ce obchodního oddělení 
- Pracovník/ce zpracování objednávek 

Požadujeme 
- Aktivní a pozitivní přístup 
- Přátelský přístup k zákazníkům 
- Flexibilitu 
- Znalost cizích jazyků výhodou 
- Ochotu učit se novým věcem 

Nabízíme 
- platové podmínky podle zařazení a kvalifikace 
- 5 týdnů dovolené 
- 13. a 14. plat 
- stravenky 
- další bonusy, školení, kurzy 
 
Kontakt: Daniela Macková 
daniela.mackova@doppler.cz    tel. 386 301 611 

     
  

 
 

 

 

HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V TRHOVÝCH SVINECH? 
V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU A PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ? 
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My hledáme posily do našeho týmu na pozice 

- Pracovník/ce obchodního oddělení 
- Pracovník/ce zpracování objednávek 

Požadujeme 
- Aktivní a pozitivní přístup 
- Přátelský přístup k zákazníkům 
- Flexibilitu 
- Znalost cizích jazyků výhodou 
- Ochotu učit se novým věcem 

Nabízíme 
- platové podmínky podle zařazení a kvalifikace 
- 5 týdnů dovolené 
- 13. a 14. plat 
- stravenky 
- další bonusy, školení, kurzy 
 
Kontakt: Daniela Macková 
daniela.mackova@doppler.cz    tel. 386 301 611 

     
  

HLEDÁTE STABILNÍ PRÁCI V TRHOVÝCH SVINECH? 
V PŘÍJEMNÉM KOLEKTIVU A PŘÁTELSKÉM PROSTŘEDÍ? 
NA JEDNU SMĚNU? 
My hledáme posily do našeho týmu na pozice 

- Střihač/ka látek 
- Šička 
- Skladník 

Nabízíme 
- platové podmínky podle zařazení a kvalifikace 
- 5 týdnů dovolené 
- 13. a 14. plat 
- stravenky 
- další bonusy 
NEVYUČENÉ ZAUČÍME 
Nástup od září 2019 
Kontakt: Daniela Macková 
daniela.mackova@doppler.cz    tel. 386 301 611 
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Karel Vinš +420 380 386 736 karel.vins@engel.at
www.fb.com/ENGELCZkariera

www.engel.cz

Máš chuť se k nám připojit?
Stav se u nás, zašli životopis nebo zavolej na naše personální oddělení. Těšíme se na setkání!

ZPRÁVY

Z ENGELU

LÉTO V ENGELu

Již tradiční a oblíbenou letní akcí, kterou ENGEL každoročně poslední den před ce-
lozávodní dovolenou pořádá, je grilovačka v parku závodu. I letos ji pro své kolegy 
zabezpečil tým managementu společnosti. O dobré jídlo a pití nebyla nouze, poča-
sí vyšlo perfektně, a tak všichni zúčastnění společně strávili příjemné odpoledne. 
Navíc proběhla i malá anketa, při které naše kolegyně na závěr vylosovaly výherce 
soudku piva!

Osobní setkání s pracovníky si při této příležitosti nenechali ujít ani nejvyšší před-
stavitelé závodu, ekonomický ředitel Ing. Mag. Peter Jungwirth a výrobní ředitel 
Mag. Philipp Berndorfer. Poděkovali tak všem kolegům za dosavadní práci a popřáli 
pěknou dovolenou.

Nealkoholické pivo teklo proudem

David Dědič (HR manažer), Mag. Philipp Berndorfer 
(výrobní ředitel) a Ing. Mag. Peter Jungwirth 
(ekonomický ředitel)

Tým zodpovědný za letošní ENGEL grilovačku: (zleva) Jiří Pučegl, Tomáš Procházka, 
David Dědič, Dana Ždiarská, Zdeněk Bauer, Ivana Codlová, Jiří Lán
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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

Prázdninová olympiáda

V sobotu 10. srpna jsme pro děti připravili druhý ročník prázdninové olympiády. Během odpoledne si 
děti mohly vyzkoušet 10 závodních disciplín, jako třeba skákání na míči, namotání plyšáka, házení krouž-
ků, hod do dálky, slalom s vajíčkem a další. Všechny šikovné atlety pak čekaly v cíli malé dárky a sladká 
odměna v podobě perníčků od paní Šímové, za které opět moc děkujeme. Velký úspěch mělo jako vždy 
malování na obličej, a menší i větší příznivce pobavila diskotéka a taneční soutěže Radka Barbuláka. 

Doufáme, že jste si s námi celé odpoledne užili a těšíme se na příští rok!
Lenka Tůmová


