TRHOVOSVINENSKÉ 2
Zpravodaj občanů města Trhových Svinů a okolí
tslisty@gmail.com

Dobrou vůli nezastavil ani třeskutý mráz
V letošním roce proběhla v Trhových
Svinech a okolí Tříkrálová sbírka již
po deváté. Během třídenní sbírky prošlo
město 17 skupinek koledníků. I přes nepříjemné mrazivé počasí se díky tradici
a dobrému povědomí občanů podařilo našim koledníkům vybrat rekordní
částku 62 588 Kč (v roce 2016 to pro srovnání bylo
53 309 Kč).
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AKTUÁLNÍ TÉMA
Papírová jízdenka
JIKORD plus
Dobrá zpráva
- stále nás
příbývá!

Přibližně desetina sbírky bude použita na humanitární pomoc do zahraničí.
V letošním roce se sbírky zúčastnilo celkem 32
koledníků a byli odměněni příjemným posezením,
které pro ně připravilo Město Trhové Sviny.
Všem koledníkům, jejich dospělým doprovodům a především všem dárcům velice děkujeme
za podporu, přispění a projev nezištné lásky a těšíme se na příjemné přijetí v příštím roce.

Nejlepší sportovci
roku 2016

JIKORD plus

Dobrý
skutek
zahřeje...
Peníze budou použity na podporu poradny Eva
pro matky v nouzi, na celoroční aktivity s dětmi ze sociálně slabých rodin a letní tábor, pomoc a podporu
pacientům na Oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici a na podporu a rozvoj Poradny
pro cizince a migranty při Diecézní charitě ČB.

Hana Tichá
- koordinátor
sbírky pro
Trhové Sviny
je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která platí celoročně ve veřejné dopravě
na území Jihočeského kraje včetně MHD.
Str. 9

Dobrá zpráva –
stále nás přibývá

Počet obyvatel se navyšuje ve městě i v téměř
všech místních částech.
Str. 4

Ocenění sportovců

Ocenění nejlepších sportovců za rok 2016
se stalo příjemným zpestřením také letošního,
jubilejního 20. plesu sportovců.
Str. 23-24
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INFORMACE Z RADNICE
Zápis
z 1. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9. 1. 2017
Hosté:

Ing. Hubač, Mgr. Vlásek

Rada města
nedoporučuje ZM schválit návrh na pořízení změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel Ing. Jiří Opekar. (pro 7)
nedoporučuje ZM schválit návrh na pořízení změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel Ing. Petr Franěk. (pro 7)
jmenuje na pozici vedoucího odboru sociálních věcí pana
Mgr. Vladislava Vláska. (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem
„Svatá Trojice, K 1706/1, Klečka - NN “, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku 1706/4 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem
„Rankov, K 650/3, Bláhová – kabel NN “, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné
břemeno se týká pozemku 2085/17, 2085/33 v k.ú. Rankov u Trhových
Svinů. (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem
„Rankov č.p. 10, Mlsna – kabel NN “, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku 2085/17 v k.ú. Rankov u Trhových Svinů. (pro 7)
byla informována o děkovném dopise od ČRS MO Trhové Sviny
za vzájemnou spolupráci v roce 2016, včetně prominutí nájemného
z prodejního místa během vánočního prodeje kaprů.
schválila reprefondy pro rok 2017. (pro 7)

Zápis
z 2. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23. 1. 2017
od 16:00 hodin
Omluven:
Hosté:		

Mgr. F. Slípka
Ing. Božáková, Ing.Král

Rada města
byla informována o jednání Sociální komise Města Trhové Sviny
a byla seznámena se zápisem. (pro 6)
rozhodla, na základě jednání Sociální komise města Trhové Sviny,
přidělit byt č. 19 v DPS č.p. 1055 v T. Svinech od 1. 2. 2017 na dobu
neurčitou. (pro 6)
rozhodla podat žádosti o dotaci v rámci vyhlášené výzvy
Ministerstva zemědělství – Program 129 660:
- na obnovu kaple v místní části Něchov – celkové náklady
128.607,- Kč včetně DPH s možností získání dotace ve výši 70 %
z uznatelných nákladů (tj. 88.600,- Kč).
- na vytvoření pasivního místa odpočinku v Hrádku – předpokládané náklady 240.000,- Kč včetně DPH s možností získání dotace
ve výši 70 % z uznatelných nákladů (tj. 168 000,- Kč). (pro 6)
schválila cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na přístavbu radnice předloženou SP Studiem s.r.o. – Ing. Pavlem
Pechou v celkové výši 600.000,- Kč bez DPH. (pro 6)
schválila Dohodu o hrazení nákladů v prostorách polikliniky pro
zajištění činností a poskytování bezplatné právní poradny ICOS Český
Krumlov o.p.s., Hospicu sv. Kleofáš Třeboň o.p.s., a Odboru sociálních
věcí Městského úřadu po dobu rekonstrukce radnice. (pro 6)
byla informována o Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu.
schválila pronájem části nebytových prostor v objektu nejstarší budovy polikliniky, nábř. Svatopluka Čecha 664, Trhové Sviny, o výměře
26,95m2 + 8,45 m2, od 27. 4. 2017. Cena pronájmu je stanovena ve výši
509,50 Kč/m2/rok. Pověřuje Ing. Ivanu Božákovou podpisem nájemní
smlouvy. (pro 6)

schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Mateřská
škola Trhové Sviny na rok 2016 ve výši 3.465.000 Kč včetně příspěvku
zřizovatele ve výši 2.126.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán
na rok 2017. (pro 6)
schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Základní
škola Trhové Sviny na rok 2017 ve výši 7.304.860 Kč včetně příspěvku
zřizovatele ve výši 3.936.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový plán
na rok 2017. (pro 6)
schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Městské kulturní středisko Trhové Sviny na rok 2017 ve výši 12.117.000 Kč včetně příspěvku zřizovatele ve výši 9.762.000 Kč. Současně schvaluje i odpisový
plán na rok 2017. (pro 6)
schvaluje vyrovnaný rozpočet příspěvkové organizace Zdravotní
zařízení poliklinika města Trhové Sviny na rok 2017 ve výši 5.660.000 Kč
včetně příspěvku zřizovatele ve výši 679.000 Kč. Současně schvaluje
i odpisový plán na rok 2017. (pro 6)
nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Domečku na pronájem sálu v KD Trhové Sviny pro „XIII. Ples Dobré vůle“. (pro 4, zdržel 2)
rozhodla nepodpořit nový babybox v Jindřichově Hradci. (pro 4,
zdržel 2)
souhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
a s vyvěšením tibetské vlajky. (pro 4, proti 1, zdržel 1)
rozhodla podpořit pořízení nových varhan do Svatovítské katedrály
v Praze. (pro 3, proti 2, zdržel 1) Usnesení nebylo přijato
byla informována o statistice činnosti Městské policie Trhové Sviny
za rok 2016.
byla informována o vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za rok 2016.
byla informována o připravovaných výběrových řízeních na dodavatele stavby „Parkoviště v Bezručově ulici“ a „Parkoviště u Kolínů mlýna“ a koordinátora BOZP.
na základě žádosti některých obyvatel místní části Jedovary byla
rada města seznámena s podmínkami žádosti o dotaci v rámci 11.
výzvy SFŽP na výstavbu domácích čistíren odpadních vod pro bytové
domy, a nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci do této výzvy. (pro 6)
schválila sazebník nákladů úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. (pro 6)

Zápis
z 3. jednání rady města, které se konalo v pondělí 6. 2. 2017
Hosté: K. Polák, Ing. J. Polák, Ing. I. Božáková, Ing.V. Král, R. Baštýřová
Rada města
byla informována o probíhající rekonstrukci hasičského automobilu T815.
schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 11. 2016 uzavřené
s firmou HYDRO & KOV s.r.o. na akci s názvem „Vodovod Trhové Sviny –
Třebíčko - Bukvice“, kterým se upravují uznatelné a neuznatelné náklady ve vztahu k dotačnímu titulu. Celková cena díla se nemění. (pro 7)
schválila Kupní smlouvu na dodávku LED svítidel, kterou předložila
firma OSAM TRADE s.r.o., se sídlem U Jeslí 619, 370 01 České Budějovice,
za celkovou cenu 162.254,- Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. (pro 7)
schválila cenové nabídky za vypracování žádostí o dotace předložené Ing. Romanem Šulistou, se sídlem Vrchlického nábř. 279/11, České
Budějovice na následující akce:
- Zdroj podzemní vody (I. a II. fáze podání žádosti 9.500,- Kč bez
DPH, III. fáze Dotační management 6.000,- Kč, IV. Fáze odměna
ze získané dotace 2,9 %)
- Podpora alternativního způsobu dopravy – vozidlo M1 (I. a II.
fáze podání žádosti 5.000,- Kč bez DPH, III. fáze Dotační management 4.800,- Kč), které bude město předkládat v rámci vyhlášených výzev na SFŽP ČR. (pro 7)
rozhodla podat žádost o dotaci v rámci 46. výzvy IROP infrastruktura základních škol na projekt „Modernizace odborných učeben,
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konektivity a zajištění bezbariérového přístupu v ZŠ Trhové Sviny“,
předpokládané náklady 3,5 miliónů Kč s dotací 90 % z uznatelných nákladů. Rada města souhlasí s předfinancováním projektu a s úhradou
vlastního podílu žadatele. (pro 7)
rozhodla podat žádost o dotaci do následujících grantových programů Jihočeského kraje, které byly zveřejněny dne 13. ledna 2017
s termínem pro podání žádosti do 24. 2. 2017.
- Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje – na vybavení jednotlivých JSDH dle
jejich požadavků, dotace 70 %
Pro JSDH Trhové Sviny
Pro JSDH Todně
- Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích – na pořízení digitální úřední desky, dotace 60 %.
- Podpora činnosti zařízení pečující o zvířata – pro městskou
policii v souvislosti s odchytem psů, dotace 100 %.
- Podpora školství – pořízení herních prvků do školní zahrady
MŠ, dotace 60 %.
- Podpora cestovního ruchu – na propagační ucelený program
pro školy, seniory či jiné zájmové skupiny, dotace 70 %.
(pro 7)
schválila Směrnici o zadávání zakázek malého rozsahu s účinností
od 7. 2. 2017, kterou se upravují pravidla pro zadávání veřejných zakázek podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a která nahrazuje směrnici z 10. 2. 2014. (pro 7)
rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s., České Budějovice, s názvem
„Rejta, K 2711/2, Toul - úprava NN“, za úplatu 10 000,- Kč. Věcné břemeno se týká pozemku parc. č. 3912/6 v k.ú. Trhové Sviny. (pro 7)
souhlasí s přemístěním parkovacího automatu na Žižkově náměstí dle přílohy. Rada města souhlasí s rozšířením zóny placeného
stání o parkoviště v Bezručově ulici. Po dokončení stavby parkoviště
bude zóna provozována ve stejném režimu jako placená zóna stání
na Žižkově náměstí. (pro 7)
ukládá SÚMM zajistit vyjádření osadního výboru k novému světelnému bodu veřejného osvětlení evidenční č. 596 v osadě Jedovary
na parcele parc. č. KN 2106/01. (pro 7)
byla informována o žádost o koupi pozemku a ukládá SÚMM zajistit vyjádření osadního výboru Jedovary. (pro 7)
souhlasí s koupí pozemků a doporučuje ZM koupit pozemky parc.č.
3433/7, 3434/45, 720/17, 752/1, 752/2 a 757/14 o celkové výměře 4.344m2
v obci a k.ú. Trhové Sviny, za celkovou cenu 360.000 Kč. Náklady spojené s převodem uhradí město. (pro 7)
souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. a městem
Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)
souhlasí se směnou a doporučuje ZM směnit nově zaměřený pozemek parc.č. 2085/34 o výměře 20m2 v majetku města za nově zaměřený
pozemek parc.č. 2139 o výměře 12m2 v majetku Stanislava Mlsny, obojí
v obci Trhové Sviny a k.ú. Rankov u Trhových Svinů s tím, že pan Mlsna
doplatí rozdíl ve výměrách pozemků v ceně 150 Kč/m2. Náklady spojené s převodem budou hrazeny rovným dílem. (pro 7)
souhlasí se směnou části pozemku parc. č. 1056 za pozemek parc. č.
st. 34, obojí v obci Trhové Sviny a k.ú. Něchov a ukládá SÚMM dodat
geometrický plán, který bude předložen RM a následně ZM k projednání. (pro 7)
doporučuje ZM koupit nově zaměřený pozemek parc.č. 98/33 o výměře 163m2 v k.ú. Trhové Sviny od BETON CB s.r.o., Dubičné 39, 373 71
Dubičné, za stanovenou cenu 450 Kč/m2. Náklady spojené s převodem
uhradí město. (pro 7)
nedoporučuje ZM schválit návrh na pořízení změny územního plánu Trhové Sviny – navrhovatel Jana Syrovátková. (pro 7)
souhlasí s darovací smlouvou na analogový vozidlový terminál s příslušenstvím v počtu 1 ks a analogové ruční radiostanice v počtu 2 ks
pro JSDH Trhové Sviny a pověřuje starostu jejím podpisem. (pro 7)

byla informována o přehledu zájmů nájemníků v č.p. 804 a 805
na odkup bytů a přehled požadavků, které nájemníci předložili.
souhlasí se služební cestou na prohlídku technologií PTR v Londýně
a deleguje Valnou hromadu Tepelného hospodářství města a zástupce Tepelného hospodářství města k této služební cestě. (pro 7)
schvaluje účast Mgr. Věry Korčakové na zahraniční studijní cestě
do Maďarska a Rakouska, kterou organizuje Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska. (pro 6, zdržel 1)
nesouhlasí s poskytnutím příspěvku pro IV – Nakladatelství s.r.o.,
smluvního vydavatelství European Police Association, Koněvova
2660/141, 130 00 Praha, oddělení preventivně vzdělávacích publikací,
na vydání omalovánek „Bezpečně na silnici“ ve výši 7 460,- Kč. Město
bude v publikaci prezentováno a obdrží minimálně 20 ks publikací.
(pro 7)
nesouhlasí s projektem „Oprava lesní cesta Kohoutská“, který by byl
hrazen z rozpočtu Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o., Nábř. Svat.
Čecha 859, Trhové Sviny. Cena opravy je dána výsledkem výběrového
řízení na 3 114 120,- Kč bez DPH. Rada města pověřuje členy Valné hromady Lesy obcí Trhové Sviny a Besednice, s.r.o., za Město Trhové Sviny
hlasováním v souladu s tímto usnesením. (pro 6, zdržel 1)
Mgr. Věra Korčaková

Dobrá zpráva – stále nás přibývá
I v letošním roce – díky Vašim ohlasům – jsem se opět zabývala počtem obyvatel v našem městě, včetně jeho místních částí částí (samostatně uvádím i Rejta a Svatou Trojici – přestože jsou vedeny jako
ulice Trhových Svinů). Opět pracuji s těmi nejčerstvějšími, tedy únorovými údaji, a pro srovnání uvádím i data z minulých let. V tabulce je
tedy vidět nejen rozdíl za poslední rok, ale v posledním sloupci i rozdíl
za poslední tři roky.
část obce

počet
obyv.2013

změna
v r. 2014

změna
v r. 2015

počet
obyv.2016

změna
v r. 2016

změna
2013 - 2016

Trhové Sviny

3736

- 24

+ 36

3781

+ 33

+ 45

Rejta

347

-1

+ 22

378

+ 10

+ 31

Otěvěk

213

+ 17

-1

227

-2

+ 14

Todně

99

+4

+6

108

-1

+9

Něchov

95

+2

-2

91

-4

-4

Svatá Trojice

80

+7

+ 11

92

-6

+ 12

Rankov

81

+1

+8

87

-3

6

Bukvice

50

+3

-1

64

+ 12

+ 14

Jedovary

41

+3

0

45

+1

+4

Čeřejov

41

+2

+7

49

-1

+8

Hrádek

43

0

0

40

-3

-3

Březí

31

1

+2

39

+5

+8

Nežetice

28

2

+3

32

-1

+4

Pěčín

26

0

+5

29

-2

+3

Třebíčko

26

0

0

30

+4

+4

Veselka

5

0

+2

7

0

+2

4942

+ 17

+ 98

5099

+ 42

+ 157

celkem

Pokračování na straně 4
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Dokončení ze str. 3

Z této tabulky je vidět, že nárůst již není tak výrazný jako v loňském
roce, přesto je důležité, že nárůst trvá a je vyšší než v letech minulých. V samotném městě přibylo 33 občanů, což je téměř tolik jako
v roce minulém. V místních částech nejvíce občanů přibylo v Bukvici,
a to 12 občanů, což je velmi výrazný nárůst i vzhledem k celkovému
počtu občanů.
V počtu občanů posílily i Rejta, Březí a Třebíčko.
Při takto malých počtech výsledek ovlivní i malý výkyv, proto jsem
zařadila i poslední sloupec, ve kterém je uveden rozdíl za poslední tři
roky. Je zde vidět, že počet obyvatel se navyšuje ve městě i v téměř
všech místních částech. Pokud budeme porovnávat nárůst vzhledem
k počtu občanů, největším „skokanem“ je Veselka, která za poslední tři roky zvýšila počet obyvatel o téměř 30% , Březí o více než 20%
a Čeřejov o více než 16%.
V této souvislosti mě napadlo podívat se i na celorepublikové výsledky. Na stránkách Českého statistického úřadu ještě nejsou zpracované výsledky za rok 2016, proto srovnávám s údaji za rok 2015, kdy
celorepublikově občanů ubylo – o 15,5 tis. obyvatel (- 0,15%), v jižních Čechách nebyl úbytek tak výrazný, evidováno zde bylo o 534
lidí méně ( - 0,08%), dokonce i v ORP Trhové Sviny (Trhovosvinensko,
Borovansko, Novohradsko) klesl počet obyvatel o 68 (- 0,36%). Z těchto čísel se jistě nedají dělat závěry, rok 2016 mohl dopadnout rozdílně,
přesto je ve srovnání s celorepublikovým výsledkem trvalý nárůst počtu obyvatel Trhových Svinů (za poslední tři roky o 157 občanů, tedy
o více než 3%) potěšující.

jsou evidovány po čtyřech letech, proto jsem se rozhodla rozdělit věkové skupiny na menší děti (do 9 let), na mládež (do 19 let), na střední
věk (do 59 let) a na seniory (od 60 let).
část obce

0-9

%

10-19

%

nad 60

%

Trhové Sviny

572

11,22

493

9,67

1268

24,87

Trhové Sviny
– město *

473

11,11

405

9,51

1068

25,08

Otěvěk

31

13,66

23

10,13

48

21,15

Todně

17

15,60

6

5,50

19

17,43

Něchov

9

9,89

8

8,79

22

24,18

Rankov

10

11,49

13

14,94

22

25,29

Bukvice

9

14,06

8

12,50

18

28,13

Jedovary

5

11,11

4

8,89

13

28,89

Čeřejov

4

8,00

6

12,00

12

24,00

Hrádek

2

5,00

8

20,00

10

25,00

Rok

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přírůstek
přirozený

Přírůstek
migrační

2011

53

55

111

107

-2

4

Březí

4

10,26

4

10,26

11

28,21

2012

55

44

79

76

11

3

Nežetice

3

9,38

6

18,75

6

18,75

2013

44

51

104

108

-7

-4

Pěčín

1

3,45

2

6,90

8

27,59

2014

42

45

102

82

-3

20

Třebíčko

2

6,67

3

10,00

12

40,00

2015

56

35

155

110

21

45
Veselka

0

0

0

0,00

3

50,00

2016
2011/2016

55
305

45
275

129
680

103
586

10
30

26
94

(pozn. údaje v této tabulce jsou z jiného data než ty z první tabulky,
nelze je proto porovnávat)
Další tabulka sleduje, čím byl ovlivněn vývoj počtu obyvatel v minulých letech. Tzv. přírůstek přirozený je rozdíl mezi narozenými a zemřelými a přírůstek migrační je rozdíl mezi těmi, kdo se přistěhovali
a odstěhovali.
Loňský i letošní rok byl pozitivní v obou případech, bylo více narozených dětí než úmrtí a také se více lidí přistěhovalo, než odstěhovalo. V posledním řádku je vidět, že v součtu jsou oba sledované
přírůstky od r. 2011 také pozitivní.
Dalším zajímavým statistickým ukazatelem je věk našich obyvatel.
Je zajímavý především z pohledu potřeb našich obyvatel a měl by se
odrazit i v plánování investic zaměřených na jednotlivé věkové kategorie – např. zda je dostatečná kapacita mateřské a základní školy, nebo
naopak zda je do budoucna potřeba řešit navýšení kapacity domu
s pečovatelskou službou.
Mohu pracovat jen s daty, která jsou evidovaná, v tomto případě nemohu oddělit Rejta a Svatou Trojici od Trhových Svinů – jsou tedy zahrnuty v datech o městě. Také musím vyjít z věkových kategorií, kterou

(* Trhové Sviny – město + Rejta + Svatá Trojice)
V této tabulce je zachycen počet dětí a seniorů a procento jejich počtu vůči celkovému počtu obyvatel ve městě a také v daných místních
částech.
Tabulka ukazuje, že z celkového počtu obyvatel u nás žije 11% dětí
mladších devíti let, toto procento je viditelně vyšší v Todni – téměř
16%, a dále i v Bukvici a Otěvěku. Naopak výrazně nižší je v Pěčíně
a v Hrádku. Ale právě Hrádek drží rekord v počtu mládeže ve věku
10 – 19 let vzhledem k celkovému počtu svých obyvatel, a to 20%,
každý pátý obyvatel je tu právě v tomto věku. Výrazně nad průměrem
jsou také Nežetice i Rankov. Méně mládeže v této věkové kategorii
je v Todni a v Pěčíně.
Senioři v našem městě představují 25 % z celkového počtu obyvatel, každý čtvrtý občan je tedy starší 60-ti let. Výrazně nižší je toto
procento v Todni a v Nežeticích, naopak polovinu obyvatel čítají
na Veselce (zde je ale nutné vzít v úvahu celkový nízký počet obyvatel)
a téměř polovině se blíží i Třebíčko.
Tolik tedy letošní hrátky se statistickými počty, které ale také mohou
přinést i trochu poučení vzhledem k plánování investic.

Mgr. Věra Korčaková, Jaroslava Slámová
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Městská policie Trhové Sviny - statistika
Městská policie Trhové Sviny

r. 2011

r.2012

r.2013

r. 2014

r.2015

r 2016

Počet přestupků vyřešených v dopravě

227

352

458

426

600

631

Z toho řešeno blokově

93

120

129

140

240

172

Z toho postoupeno správnímu orgánu

4

6

2

6

3

3

Z toho řešeno domluvou

65

226

327

280

357

456

46 100

32 300

51 800

56 200

58 500

41 900

8 000

13 500

Uloženo blokových pokut (v Kč)
Uloženo blok pokut nezaplacených na místě (v Kč)
Počet přestupků - ostatní

116

151

110

127

142

82

Z toho řešeno blokově

18

17

7

17

21

12

Z toho postoupeno správnímu orgánu

1

4

8

3

4

3

Z toho řešeno domluvou

60

63

53

49

56

37

Vykázáni z místa, kontrola osob

37

67

42

58

61

30

Uloženo blokových pokut (v Kč)

8 900

8 600

3 900

7 200

2 000

1 000

13 300

13 500

Uloženo blok pokut nezaplacených na místě (v Kč)
Počet řešených přestupků v dopravě zařazených
do bodového systému (bez měření rychlosti)

45

0

0

0

0

0

Počet řešených přestupků v dopravě zařazených do bodového systému - překročení max. povolené rychlosti

39

32

54

66

38

55

Počet řešených přestupků v dopravě zadržených řidičů motorového vozidla pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky

0

0

0

0

0

0

343

503

526

553

742

713

Celkem řešeno přestupků
Celkem uloženo blokových pokut (v Kč)

55 000

40 900

55 700

63 400

81 800

69 900

Počet důvodných podezření o spáchání trestného
činu oznámených Policii České republiky

0

0

2

0

3

0

Počet případů použití služební zbraně strážníky

0

0

0

0

0

0

Počet útoků na strážníky.

2

1

0

0

0

0

Zadrženo hledaných osob

0

1

2

0

0

0

Nalezeno vozidel v pátrání

0

1

1

1

0

0

Předvedeno osob dle § 11 odst. 8)

0

0

0

0

0

0

Předvedeno osob dle § 13 odst.

4

4

3

4

6

0

Odchyceno zvířat

30

30

41

38

36

29

Provedené odtahy

1

0

0

0

0

0

34 600

56 235

56 875

48 650

47 100

41 342

Vybráno za veřejné prostranství (tržní místa)

Vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním
obvodu OOP ČR Trhové Sviny za rok 2016
Katastrální území Města Trhové
Sviny zahrnuje celkem 16 obcí:
Trhové Sviny, Rejta, Svatá Trojice,
Bukvice, Pěčín, Hrádek, Třebíčko,
Otěvěk,
Čeřejov,
Rankov,
Jedovary, Veselka, Něchov, Todně,
Březí a Nežetice.
Zdejší policie prověřovala pouze v katastrálním území Města
Trhové Sviny celkem 492 zaevidovaných věcí, či podnětů, které se
udály buď přímo na území Města
Trhové Sviny, nebo na území katastrem spadajícím pod Město
Trhové Sviny.
Z tohoto celkového počtu zaevidovaných událostí bylo 65 věcí
prověřováno pro podezření ze

spáchání trestného činu, přičemž
z tohoto počtu bylo 47 věcí předáno Okresnímu státnímu zastupitelství v Českých Budějovicích
k vypracování obžaloby nebo
předáno službě kriminální policie do vyšetřování. Z uvedeného
počtu trestných činů pak k dnešnímu dni nebylo došetřeno ještě
10 věcí, u kterých stále probíhá
prověřování. Z celkového počtu
pak zůstalo 8 věcí, u kterých nebyl zjištěn pachatel, a tyto byly
odloženy, nebo nebyly zjištěny
skutečnosti, že došlo k naplnění skutkové podstaty nějakého
trestného činu, a proto byla věc
založena.

Oproti loňskému roku došlo
poklesu trestné činnosti, kdy
na tuto skutečnost měla také vliv
proběhlá realizace zdejší součásti
policie z počátku loňského roku,
která byla zaměřena na kriminálně závadové osoby, které byly zadrženy a v dalším postupu služby
kriminální policie a vyšetřování
a okresního státního zastupitelství bylo následně okresním soudem rozhodnuto o vzetí těchto
osob do vazby. Zmíněné osoby se
výrazně podílely na nápadu trestné činnosti v oblasti majetkové.
Tato oblast trestné činnosti je pak
vůbec nejvýraznějším zástupcem v celkovém nápadu trestné

Loňský rok
z pohledu
policie
Pořád jsme ještě na začátku
nového roku, a to je vždy období
bilancování.
V minulém čísle TSL jsme si
připomněli úspěšné projekty
zrealizované díky dotacím,
tentokrát se podíváme
do statistik a zpráv za rok 2016,
které zveřejnily obě dvě policie
působící v našem městě.
Z přehledu Městské policie
Trhové Sviny vyplývá, že loňský
rok byl ve srovnání s rokem 2015
podstatně klidnější. Poklesl počet
řešených přestupků, a to jak těch
dopravních, tak i ostatních, nižší
byl i počet případů vandalství.
Další porovnání uplynulých let
najdete v tabulce pod článkem.
Ve zprávě Policie ČR (viz níže)
bych zdůraznil informaci o vyšší
objasněnosti případů a také to, že
nedošlo k zaevidování žádného
podezření z trestného činu
v žádném ze školských zařízení
na území Města Trhové Sviny.
Přejme si (a snažme se k tomu
všichni přispět), aby bilance
za rok 2017 vyzněla ještě
příznivěji.
Pavel Randa
činnosti. Vedle majetkových
trestných činů jsou také patrné
trestné činy spočívající v neplnění
vyživovací povinnosti a trestné
činy v dopravě (ublížení na zdraví,
ohrožení pod vlivem návykové
látky), které prověřoval Dopravní
inspektorát České Budějovice.
V roce 2016 nedošlo k zaevidování žádného podezření z trestného
činu v žádném ze školských zařízení na území Města Trhové Sviny.
Na území města, popř. v jeho
katastru, bylo spácháno celkem
395 věcí majících znaky přestupku. Z tohoto počtu velkou část,
celkem 298, tvořily přestupky
převážně v dopravě, za které byly
uloženy na místě blokové pokuty. Z uvedeného počtu bylo pak
správnímu orgánu oznámeno celkem 62 věcí pro podezření ze spáchání přestupku, kdy výraznou
část těchto věcí tvořily přestupky
proti občanskému soužití. Z celkového počtu bylo pak 35 věcí
odloženo, neboť se nepodařilo
zjistit pachatele dané věci, kdy
Pokračování na straně 6
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Vyhodnocení bezpečnostní situace ve služebním obvodu OOP ČR Trhové Sviny za rok 2016
se jednalo převážně o přestupky proti majetku. Oproti loňskému roku
došlo k celkovému nárůstu spáchaných přestupků, ale s tím se zvýšila
také objasněnost těchto uvedených věcí, a naopak došlo k poklesu neobjasněných věcí v této oblasti protiprávní činnosti.
V uplynulém roce 2016 byly zdejší součástí policie také prováděny
dopravně bezpečnostní akce zaměřené převážně na zákaz požívání
alkoholu, nebo jiných návykových látek, řidiči motorových vozidel.
Při těchto dopravně bezpečnostních akcích docházelo ke zjištění
také jiných porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích
č. 361/2000 Sb., kdy se většinou jednalo o běžné prohřešky proti pravidlům silničního provozu, jako např. jízda bez dokladů potřebných
k provozu a řízení motorového vozidla, jízda bez užití bezpečnostních
pásů apod., které byly řešeny převážně na místě uložením blokové
pokuty. Závažné přestupky v dopravě pak dle platné legislativy byly
oznámeny správnímu orgánu k projednání. V silniční dopravě na území
města a v jeho katastru docházelo také k dopravním nehodám, které
pokud byly méně závažné, tak byly šetřeny zdejší součástí policie, kdy
si účastnici navzájem sepsali tzv. euroformulář. V ostatních případech
byly dopravní nehody postoupeny dle věcné příslušnosti Dopravnímu
inspektorátu v Českých Budějovicích.

Dokončení ze str. 5
V silniční dopravě ve vnitřní části města došlo po zavedení parkovacích automatů na náměstí a důslednějším dohledu strážníků městské
policie na tuto situaci k poklesu evidovaných dopravních přestupků
zdejší součástí v této oblasti. Obecně se jedná o dopravní přestupky,
zejména porušování zákazu zastavení a stání, stání na chodnících, stání
v prostoru křižovatek a v místech, kde dochází k ohrožování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Zdejší součást policie spolupracovala v loňském roce také
s Městským úřadem v Trhových Svinech, a to převážně s odbory sociální péče, dopravy a správy majetku města, přičemž spolupráce s městským úřadem probíhala na velmi dobré úrovni. Zdejší součást policie
rovněž spolupracovala s Městskou policií Trhové Sviny, a to mimo jiné
v souvislosti s odchytem volně pobíhajících psů, s dohledem nad veřejným pořádkem, správným způsobem parkování v prostoru Žižkova
náměstí nebo při kontrole různých objektů při ohlášení jejich narušení,
či při kontrole problémových osob na území města, přičemž poskytnutá součinnost strážníků byla rovněž dobrá. Celkově lze konstatovat, že
uvedená část služebního obvodu zdejší součásti policie je méně problémová a není zde zapotřebí přijímat žádná zvláštní opatření.
prap. Michal Krauskopf (inspektor) a
npor. Bc. Viktor Skabalík (vedoucí oddělení)

AKTUÁLNĚ
Připravujeme výstavu k výročí ukončení 1. světové války
Na rok 2018, ke 100. výročí konce první světové války, připravujeme pro Vás výstavu, která
nahlédne do příběhů chlapců
a mužů – účastníků bojů na různých frontách a ukáže i nelehký
život trhosvinenských občanů
ve válečné době.
Ve své práci budeme opět vycházet ze soukromých archivů
místních obyvatel, které doplníme poznatky z materiálů Státního
okresního archivu v Českých
Budějovicích.
Paměti některých rodin již
máme k dispozici. Válka však zasáhla do života všech rodin, někde přímo ztrátou na životě těch
nejbližších nebo „pouhým“ strachem a obavami o členy rodiny.
Bilance padlých z Trhových
Svinů a okolí čítá 87 obětí, z toho
52 bylo mladíků ve věku do třiceti
let. . . .
Vzhledem k rozsahu a snaze
uctít památku všech – padlých,
přeživších a pozůstalých – chceme proto zmapovat toto období
v co možná nejširším rozsahu.
Jsou pro nás cenné jakékoli
dokumenty – fotografie, korespondence či jiné písemnosti nebo památky, které nám umožní podat co nejúplnější obraz této těžké doby.
Rády bychom vás touto cestou požádaly o zapůjčení takových materiálů k okopírování a použití k přípravě plánované výstavy, popřípadě
i knihy.
Protože se jedná o staré rodinné památky, chceme se s Vámi setkat
osobně na předem smluvené schůzce. Zapůjčené materiály (sepíšeme

a potvrdíme převzetí) budou po zpracování vráceny majitelům nejpozději do 2 týdnů.
Vzhledem k rozsáhlosti materiálu a náročnosti zpracování bychom
rády podklady shromáždily do 30. června 2017.
Helena Benešová Stráská a Ema Majerová
Kontakty: H. Benešová 603 168 319, E. Majerová 602 441 817
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POŠTA Z OSAD
Bruslení na Svaté Trojici
Díky letošní tuhé zimě zamrzla i jediná vodní plocha u nás, lomeček.
Zamrzlá hladina na našem lomečku, připomínající křišťálové zrcadlo,
nás přiměla upravit si vodní plochu k bruslení. Po loňské úmorné práci
na lomečku se letos poprvé naše úsilí zúročí. V některých místech byl
dokonce za svitu sluníčka vidět krásně průzračný led.
Počasí nám začátkem roku
přálo a my jsme si mohli bruslení
do sytosti užít. Jak už to samozřejmě bývá, největší nadšení
projevovaly děti, pro které se
stalo bruslení na zamrzlém ledě
každodenní činností. Smutní jsme
ale nemuseli být ani my rodiče.
I když se brzy stmívá – lomeček je
osvětlen lampou, což nám umožňuje i „večerní osvětlené, bruslení.
Na to jsme se zase nejvíce těšili
my, dospělí.
Vzhledem k dlouhotrvajícím
mrazům jsme si mohli bruslení
užívat opravdu dlouho a během
této doby udělaly, především děti,
v bruslení spoustu velkých pokroků. Samozřejmě těm nejmenším
museli pomáhat rodiče nejen
s bruslením, ale i s ostatními

činnostmi (oblékání, zavazování bruslí a foukání bolístek z pádů). Děti,
které na bruslích stály letos poprvé a nemohly se bez pomoci ani postavit, tak na nich teď bez pomoci stojí, drží stabilitu, vstávají z ledu,
pohybují se chůzí, jezdí vzad, zvládají obraty a dokonce zvládnou hrát
i s dospělými hokej.
Letošní zimní bruslení se u nás velmi vydařilo a už se všichni těšíme
na zimu příští, kdy zase spolu vyrazíme na brusle. J
Mgr. Petra Koprnová

PC KOUTEK
Česko je 25 let na internetu
Život bez internetu si v dnešní době už ani neumíme představit. Na internetu jsou neustále připojeny naše chytré telefony, počítače, auta
a dokonce některé ledničky, chytré domácnosti atd… Vývoj jde dopředu takovou rychlostí, že si ani neuvědomujeme, že internetová
doba pro Českou republiku (tehdy ještě
Československo), začala před 25 lety.
Byl čtvrtek 13. února 1992, když se v posluchárně číslo 256 na ČVUT v Praze stalo
tehdejší Československo 39. zemí, která se
oficiálně připojila k internetu.
První pokusy s internetem se u nás odehrávaly již od podzimu 1991, ale výše uvedené datum je považováno za formální
počátek internetu v Česku.
„Připojení se zprovoznilo pomocí pronajatého pevného telefonního okruhu, který
vedl z dejvického kampusu ČVUT do výpočetního centra Univerzity Jana Keplera
v rakouském Linci. Připojeným zařízením
byl sálový počítač IBM 4341. Počítač byl
připojen rychlostí 9,6 kilobitu za sekundu,“ popisuje začátky internetu sdružení
CESNET, které pořádá konferenci k tomuto
výročí. Rychlost 9,6 kb/s se zdá na dnešní poměry nepoužitelná, ale je
třeba si uvědomit, že v té době se internetová komunikace odehrávala
především v textové podobě.
Byla vytvořena páteřní síť, která propojila kabelem Prahu a Brno.
Internet měl začít sloužit nejprve na akademické půdě pro vědecké
účely. Za rok bylo takto propojeno již 11 velkých měst.
Prototypy chytrých domácností už existují. Například společnost
Matsushita před časem představila „inteligentní dům“, který slouží
jako testovací pracoviště pro tyto technologie. Všechny místnosti jsou

vybaveny počítači navzájem propojenými optickými kabely. Dům si
sám objednává potraviny, ale současně také sleduje váhu svých obyvatel a složení jejich stravy, aby to s jejich vykrmováním příliš nepřehnal. Péče je dovedena opravdu do důsledků: zjistí-li dům např. vysoký
obsah cukru v moči nájemníků, okamžitě
uvědomí lékaře...
Domů ovládaných počítačovou sítí a připojených na internet přibývá i v Evropě.
Jedním z takových objektů je eHome americké firmy Cisco, který stojí ve Watfordu
u Londýna. Přes internet je zde ovládáno
například vytápění a osvětlení, většina
běžných elektrických spotřebičů. Lednička
je opatřena čtečkou čárových kódů, takže
sama vede evidenci potravin a v případě
potřeby přes internet zajistí objednání
těch, kterých se nedostává. Součástí domácí sítě je zde také mnoho webových kamer,
díky nimž lze zjistit, co se děje ve většině
místností uvnitř, ale třeba i kdo stojí přede
dveřmi, či co se děje na zahradě. Hlavním
terminálem je velkoplošný televizní displej,
je tu ale i několik běžných PC a přenosný bezdrátový internetový terminál. Tak lze kontrolovat veškeré dění
uvnitř, ale také objednávat zboží a služby, poslouchat kvalitní hudbu
z internetu atd.
Nahání vám výše zmíněná vize hrůzu? Leckdo může propojení domácnosti počítačovou sítí vnímat jako odlidšťující prvek a ohrožení
vlastního soukromí. Pokud se člověk cítí svou sítí lapen, spoután a zamotán do jejích nástrah, pak to rozhodně není v pořádku. Je důležité
vědět, že technika nám musí sloužit, nikoli nás zotročovat. Zůstává však
jen na nás, nakolik se necháme ovládnout.
Jaroslav Salcer
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? ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Už jste slyšeli o JIKORDu ?
Základní informace
JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, která platí celoročně ve veřejné dopravě na území
Jihočeského kraje včetně MHD.
Veškeré
informace
naleznete
na
webové
prezentaci
www.jihoceskajizdenka.cz na tuto
adresu se lze také dostat i zadáním
www.jikordplus.cz.
Jízdenka JIKORD plus má vlastní
profil na instagramu i facebooku,
kam můžete vkládat své poznatky z výletů, fotografie nebo videa a doporučit tak skvělý zážitek ostatním spoluobčanům.
Platnost jízdenky JIKORD plus
• jízdenka je v provozu od 1. července 2015,
• platí celoročně ve spojích veřejné dopravy smluvních dopravců,
kromě JHMD, na území Jihočeského kraje (osobní vlaky, spěšné vlaky, rychlíky, regionální i dálkové autobusy, MHD ve všech městech
Jihočeského kraje),
• na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya (i v Kraji Vysočina
a Dolním Rakousku),
• na celé lince 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji),
• platnost jízdenky JIKORD plus je stanovena na jeden den s přesahem do 3. hodiny ranní dne následujícího,
• v pracovní dny může cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let,
• o víkendech a státních svátcích ČR 2 dospělý a až 3 děti do 15 let.
• na některých železničních tratích i mimo území Jihočeského kraje,
Smluvní dopravci, u kterých lze využít jízdenku JIKORD plus
České dráhy, a. s. - vlaky kategorie Os, Sp a R),
ČSAD AAUTOBUSY České Budějovice, a. s.,
GW BUS (dříve ČSAD JIHOTRANS, a. s.) včetně vnitrostátních cyklobusů a skibusů na Lipno,
ČSAD STTRANS, a. s.,
COMETT PLUS, spol. s r. o.,
ICOM transport, a. s.,

ČSAD Jindřichův Hradec, a. s.,
Josef Štefl – tour,
ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané linky,
Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o.,
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.,
ČSAD autobusy Plzeň, a. s. – Zelené autobusy NP a CHKO Šumava,
Dr Richard Niederösterreich Verkehrsbetrieb GmbH & Co KG – linka
WA15.
Zakoupení a platnost jízdenky
Jízdenku lze zakoupit u všech smluvních dopravců na jejich předprodejních místech (kanceláře na autobusových nádražích a pokladny
na železničních stanicích) a vybraná turistická a informační centra.
Seznam prodejních míst zasílám v druhé příloze v excelovém formátu.
Před nástupem do vozidla je nutné vyplnit pole určená pro datum,
který vypište ve formátu DEN/MĚSÍC/ROK na jízdence značeno (DD/
MM/RRRR). Následně jízdenku přelepte fólií na lícovou stranu jízdenky.
Bez vypsání data a přelepu je jízdenka neplatná!!!
Další benefity, které jízdenka JIKORD plus nabízí
Při předložení platné jízdenky JIKORD plus lze využít slevy ze základního
vstupného v následujících institucí:
Prachatické muzeum - 50 %
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - 50 %
(a 44% z rodinného vstupného)
Prácheňské muzeum v Písku - 50 %
Památník Adolfa Heyduka v Písku - 50 %
Památník města Protivína - 50 %
Regionální muzeum v Českém Krumlově - 50 %
Observatoř Kleť - 40 %
Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích - 33,5 %
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci - 33,3 %
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou - 30%
Wortnerův dům v Českých Budějovicích - 30%
Muzeum středního Pootaví Strakonice - 25 %
Divadlo Oskara Nedbala Tábor - 20 %
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - 20%
A-stav Bohemia s. r. o. (plavby Hluboká) - 20 %
Cena jízdenky:
250 Kč (včetně DPH).

připravila Petra Vicková
Další informace také např. na:
http://ceskobudejovicky.denik.cz/zpravy_region/na-vetsine-ceskobudejovicka-lze-nove-cestovat-s-vyraznou-slevou-20170204.html

Zdravotní zařízení města Trhové Sviny,
příspěvková organizace města Trhové Sviny
nabízí k pronájmu

ZUBNÍ ORDINACI PRO VÝKON
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE STOMATOLOGA
SE ZAVEDENOU LÉKAŘSKOU PRAXÍ
V BLÍZKOSTI HRANIC S RAKOUSKEM
PRONÁJEM DLE DOHODY S MUDr. PLASEM
(předpoklad IHNED)
K dispozici je byt 4 + KK o výměře 80 m2.
Bližší informace na telefonu 386 322 741 – kancelář polikliniky
nebo 386 321 707 - MUDr. Plas – zubní lékař
nebo 602 646 816 – správce Ing. Ivana Božáková
nebo na e-mailech: poliklinika.ts@quick.cz, ivana.bozakova@tsviny.cz.

Obec Svatý Jan nad Malší
vyhlašuje výběrové řízení
na pronájem a provozování

Hospody U rybníka
v obci Sedlce
Bližší informace podá
starostka obce R. Balláková
na e-mailu: starosta@svjan.cz nebo
na telefonu 602 488 529
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V adventním čase roku 2016 proběhlo vítání našich nově narozených občánků.

Zleva stojící: Kryštof Joura, Kristýna Antlová, Denisa Kubíčková, Eliška
Svobodová, Elena Javůrková, Ema Hana Huličková, Sára Weinzettlová,
Zleva sedící: Maxmilián Grabműller, Martin Hoffelner

Přímo v den sv. Valentýna,
14. února 2017,
oslavila krásné životní jubileum 90 let
paní Anna Šimková.

Blahopřát přišel i pan starosta Pavel
Randa a společně s aktivní oslavenkyní zavzpomínali na minulá léta.

Novinky ve fondu
knihovny

Foto: J. Jandová

Zleva stojící: Šimon Čada, Matěj Krška, Vojtěch Šedivý, Jan
Fučík, Terezie Žižková, Agáta Hoffelnerová
Zleva sedící: David Paderta, Tereza Buřičová

Oslava zlaté svatby manželů
Václava a Jany Příhodových
z Kamenné

se konala na radnici v Trhových Svinech
v obřadní síni dne 14. 2. 2017

V novém roce jsme pro vás připravili soutěž, která
vyzkouší, jak jste na tom vy, naši dětští i dospělí čtenáři, s postřehem a znalostí našeho města.
V každém z následujících čísel TSL najdete fotoVondruška, Vlastimil:
grafii s detailem (štít, okno, římsa, klika…) některého z trhovosvinenských domů a vaším úkolem bude
Dobronínské morytáty.
Whitton, Hana: Karel IV.
poznat, o jaké místo se jedná.
Korandová, Marie:
Ve své odpovědi uvádějte buď název ulice + číslo
Sága rodiny Škodů.
popisné hledaného objektu (např.: štít domu čp.17,
Březina, Jiří: Polednice.
Nové město), nebo název instituce/firmy apod., kteUrbaníková, Eva: Všechno nebo nic. rá v daném domě sídlí (např.: okno nové budovy
Hosseini, Khaled: Lovec draků.
měst. úřadu).
Své odpovědi zasílejte na email: 
Barbery, Muriel: S elegancí ježka.
Fulvio, Di Luca:
				
souteztsl@gmail.com
Dívka, která se dotkla slunce.
Kromě odpovědi v emailu uveďte také své jméno,
Ritchie, Maggie: Pařížský polibek.
příjmení a bydliště.
Nejrychlejší úspěšný/á řešitel/ka bude vždy odměHannay, Barbara: Utajená léta.
Jones, Victoria: Dům u ústí řeky.
něn/a drobnou cenou v KIC T. Sviny.
Správná odpověď z TSL 1/17: okno domu čp.
King, Stephen: Konec hlídky.
Patterson, James: Přímý zásah.
97 na rohu Sokolské a Jirsíkovy ulice (hospoda
Grisham, John: Trenér.
Na Růžku). Výherce: Jako první z celkových dvou (!)
Mgr. V. Hájková reakcí na soutěž správně odpověděl Matěj Průka, T.
Svinyhh

Děkuji všem přátelům a zástupcům Základní školy Trhové
Sviny, kteří se dne 11. ledna 2017
přišli rozloučit do obřadní síně
českobudějovického krematoria s paní Hertou Morávkovou,
dlouholetou učitelkou této
školy. Děkuji za květiny a milé
vzpomínky učitelského sboru.
Milan Morávek
Chtěl bych poděkovat
vám všem, kteří jste se v tak
hojném počtu přišli v sobotu
11. 2. 2017 naposledy rozloučit
s mou manželkou Evou. Děkuji
za vaše květiny, projevy soustrasti a podpory v této pro
mne tak těžké chvíli.
Jaroslav Beneš

KDE TO JE ?
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AKTUÁLNĚ Z INFOCENTRA
3. ročník Trhovosvinenského pochodu

Program KIC
na březen
Probíhá výstava „Voda
nad zlato“ - Co víte i nevíte o hospodaření s vodou
na Trhovosvinensku v prostorech KIC Trhové Sviny,
na kterou Vás tímto srdečně
zveme. Výstava bude přístupná během otevírací doby KIC
a potrvá do 31. 3. 2017.

Pohoda v cíli loňského pochodu

Konání pochodu: 29. 4. 2017. Start: KIC Trhové Sviny
Trasa pochodu 12 km: Trhové Sviny, ke hřbitovu, Otěvěk, Rankov, Nežetice, Březí, Lniště, NS Buškův
hamr. Start v 8:00 -10:00 hod. Občerstvení (voda, cola, ovoce) až v cíli. Startovné bude 60 Kč.
Trasa turistického 26 km: Trhové Sviny, hřbitov, Borovany, Radostice, Trocnov, Ostrolovský Újezd,
Rankov, Nežetice, Březí, Lniště, NS Buškův hamr. Start v 7:00 -10:00 hod. Občerstvení (voda, cola, ovoce,
řez, čokoláda) v areálu Žižkova dvorce. Startovné bude 80 Kč.
Trasa dálkového pochodu 77 km: Trhové Sviny, Borovany, Mladošovice, Spolí, Třebon, Břilice,
Štěpánovice, Jivno, Dubičné, Srubec, Zborov, Trocnov, Rankov, Březí, Lniště, NS Buškův hamr. Start v 5:00
hod., občerstvení v Třeboni, Srubci a Žižkově dvorci. Startovné bude 130 Kč.
Od března najdete bližší informace o trase na: http://padesatka.tsiny.cz
Přihlásit se můžete registrací na výše zmíněné webové adrese, nebo v KIC - osobně nebo e-mailem.
Po registraci obdržíte číslo (variabilní symbol) a informace o číslu účtu, kam zašlete startovné. Prosíme
vás o včasné přihlášení, pamětní medaile (pro trasu 26 a 77 km) zadáváme k výrobě koncem března.
Nezaregistrovaní účastníci mohou zaplatit až na startu pochodu, nemohou ale počítat s obdržením
medaile. V cíli se každý může těšit na klobásu a pamětní list.
Za organizátory Šárka Floderová, Jana Němcová a Jirka Steinbauer.
Kontakty: E-mail: steinbauer.jiri@email.cz, mob.777 630 739, E-mail: kic@tsviny.cz , mob. 734 793 434

A trénování pamìti nazýváme jakkoli  mozkový jogging, budování rezervní kapacity pamìti, prevence proti výpadkùm pamìti ve stáøí, jedná se ve své
podstatì vdy o stejnou vìc. Zaktivizovat nai mozkovou kapacitu tak, aby se nae pamì stala prunìjí a výkonnìjí.
U kadého z Vás a v kadém vìku se projeví:
 rozvoj kreativního mylení
 rozvoj asociaèního mylení
 rozvoj fantazie
 mimoøádnì rychlé uchopování informací
 monosti a extrémního zapamatování si nauèeného
 zrychlení procesu uèení, tudí u ákù a studentù zlepení prospìchu ve kole
 zvýení Vaeho sebevìdomí
Pouíváme techniky a dovednosti, které jsou cílenì zamìøeny na kvalitní, rychlé uchopení informací a jejich
zapamatování.
Ná cíl je, aby senioøi, a nejen oni, byli schopni vyuít techniky a strategie pro lepí zapamatování v jejich
kadodenním ivotì.

Kdo z nás tato slova nikdy neslyel?
Èasto tyto krátké povzdechy vyslovujeme s obavami èi vztekem i my sami. Svìdèí to o jednom...
Øada z nás má vìtí èi mení tìkostí s pamìtí a ji krátkodobou èi dlouhodobou a je dobré s tím nìco dìlat.

v KIC T. Sviny

Mark Twain

Probíhá kurz „Trénováním
paměti proti stárnutí mozku“ v prostorech KIC od 17:00
hodin Cílem kurzu je naučení
se nových technik a strategií
pro lepší zapamatování. Kurz
povede certifikovaná trenérka
paní Růženka Lepšová. Kurz je
určen pro širokou veřejnost,
pro seniory, ale také pro děti
ze ZŠ, pro studenty středních
a VŠ, pro osoby na rodičovské
dovolené či pro osoby produktivního věku. Délka kurzu
je celkem 10 lekcí, cena lekce
je 50 Kč (délka lekce je 2x45
min.).
Pro přihlášení, nebo více
informací se můžete hlásit
v KIC e-mail: kic@tsviny.cz ,
tel.: 386 301 488, 734 793 434,
nebo u lektorky: 724 270 248.
Úterý 28.března od 18:00
hod „Cestovatelské promítání Islámský stát“ v loutkovém sále KD Trhové Sviny.
Islámské radikální uskupení
tzv. Islámský stát (IS) od r. 2014
poutá obrovskou pozornost
západního světa, především
svými vojenskými a teroristickými úspěchy v Iráku a v Sýrii.
Šokuje svou kromobyčejnou
krutostí a překvapuje svými teroristickými aktivitami
v Evropě či kupříkladu v USA.
Odkud se však vynořilo toto
uskupení? Jaké jsou jeho
cíle? Proč se tisíce mladíků
z Evropy vydávají na Střední
východ, aby se připojily k IS?
V čem spočívá největší hrozba
IS? Pozoruhodné vyprávění
experta na islámský radikalismus Dr. Tomáše Raděje nám
vysvětlí původ, vývoj a taktiku hnutí, které tak ovlivňuje
dnešní dění.
Vstupné 70 Kč
senioři, studenti 35 Kč
šf, jn
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Z HISTORIE
Pamětní kniha děkanského úřadu v Trhových Svinech
P. Jaroslav Holub
In nomine Domini!
ROK 1957

Poněvadž jsem byl od 23. ledna do 12. února
na léčení v lázních Luhačovicích, zastupovali
mne zde vdpp. katecheta Němec a Dr. R. Chalupa z Nových Hradů.
Obřady svatého týdne jsme vykonávali: Na Zelený čtvrtek v 17 hod.,
na Velký pátek v 15 hod., na Bílou sobotu v 22.30 hod.
Začali jsme s opravami kostelních oken. Zatím v tomto roce uděláno
jen jedno nové, ostatní nás čeká v příštích letech.
První sv. přijímání bylo v květnu, v neděli 26.
Na jaře letošního roku bylo zčásti uvolněno dosavadní pohraniční
pásmo. V roce 1951 bylo totiž posunuto dosti hluboko do vnitrozemí,
prostor za Horní Stropnicí byl již v pohraničním pásmu a nebylo možno
tam cestovat, leč jen na zvláštní propustku vydanou orgány Veřejné
bezpečnosti. Tím také zcela upadly pouti na Dobrou Vodu u Nových
Hradů – byla v pásmu. Tradičně tam bývalo několik poutí za rok, hlavní
byla na svátek Nanebevzetí Panny Marie. Na pondělí svatodušní bývala
tzv. „velká“ pouť.
Nyní tedy bylo možno pouti na Dobrou Vodu obnovit. Protože pondělí svatodušní je už po několik let svátkem zrušeným, udělali jsme
„velkou“ pouť na Boží hod svatodušní. Mše tam byly: v 9 hod., o ½
12 hod. a slavná s kázáním v 16 hodin. Na tuto odpolední jsme přijeli
ze Svinů několika autobusy. Účast lidu byla mimořádně veliká, nejen
z okolí, i ze vzdálených míst.

(8. část)

Také na další pouť na Dobrou Vodu po svatém Petru a Pavlu jel ze
Svinů mimořádný autobus.
Na svátek Sedmibolestné Panny Marie 15. září jsme si vykonali pouť
na Křemešník u Pelhřimova. Vyjeli jsme autobusem po 9. hodině dopoledne. Na Křemešníku jsem měl mši svatou v 16 hodin. Počasí jsme neměli pěkné, přesto však byli účastníci spokojeni a žádali, abychom tam
jeli příští rok zase. Plánujeme to tak, že tam pojedeme v neděli po svaté
Anně, kdy stejně bývá na Křemešníku pouť (kdysi pouť pelhřimovských
žen). Na hlavní pouť na svátek Nejsvětější Trojice tam nemůžeme, poněvadž máme sami ten den pouť ve Svinech.
O týden později 28. září při příležitosti posvícení bylo svěcení opravené kapličky v Čížkrajicích. Obyvatelé chtěli, aby tam byla také mše
svatá; to nebylo okresním církevním tajemníkem povoleno; bylo dovoleno jen svěcení. Mše svatá byla v kapli v Mezilesí, odtud jsme pak šli
do Čížkrajic a vykonali svěcení.
V neděli po svatém Václavu 29. září jsme opět jeli na pouť na Dobrou
Vodu, kde jsem měl o ½ 12. hod. kázání a mše svatá.
V říjnu zemřel vdp. probošt českobudějovické kapituly Boček.
Na svátek Všech svatých náhle zemřel vdp. kanovník Msgre Karel
Reban, dlouholetý spirituál a rektor kněžského semináře v Českých
Budějovicích.
O vánocích byla na našem kůru dávána slavnostní mše J. J. Ryby: „Hej
mistře“. Zpěváci se svého úkolu velmi dobře zhostili.
Potěšitelný byl vzrůst svatých přijímání o adventě. Advent byl spíše
kratší (1. prosince začal); během adventu bylo 1200 svatých přijímání,
kterýžto počet nebyl dosud nikdy dosažen.
připravil Jiří Čajan
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Příměstské tábory
v ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny
ZUŠ F. Pišingera pořádá v letošním roce 2 příměstské tábory, které jsou
určeny dětem ve věku 7 – 15 let, jejichž rodiče jsou pracovně zaneprázdněni v době školních prázdnin, a všem zájemcům, které osloví
zaměření kurzů a jejich náplň.
Na děti čeká plno her, zábavy, zážitků a poznání, o které se postarají
dvě vedoucí tábora a lektoři naší ZUŠ z hudebního, výtvarného a tanečního oddělení.
10. 7. – 14. 7. 2017: Hedvábná stezka
Vyslaní anglickou královnou budeme společně putovat po asijských
zemích a poznávat zdejší obyvatelstvo a pestrou kulturu, překonávat
nástrahy a obchodovat s exotickým zbožím ...
24. 7. – 28. 7. 2017: Alchymisté
Ocitneme se na dvoře císaře Rudolfa II., který nás najme do svých
služeb jako alchymisty. Pokusíme se přijít na to, jak namíchat tajné lektvary a vyřešit záhadu tajemného zámku ...
Tábory probíhají v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00 hodin
v prostorách ZUŠ v budově SŠ a SOU v T. Svinech.
Svačiny mají děti zajištěny z domova, na oběd půjdou společně,
ten bude zajištěn první týden v restauraci Junior, druhý týden je zatím v jednání kvůli závodní dovolené. Pitný režim zajišťuje organizační
tým. Pokud má dítě zdravotní omezení, dietu nebo užívá léky, je třeba
tuto skutečnost uvést v přihlášce.
PŘIHLÁŠKY a další informace naleznete na našich webových stránkách www.zustsviny.cz nebo v kanceláři školy. Uzávěrka přihlášek je
31. května 2017
Těší se na Vás hlavní vedoucí:
Anežka Hájková, studentka VŠ – pedagogika volného času
Kamila Kvíčalová, studentka VŠ – angličtina, výchova ke zdraví
a
lektoři – učitelé ZUŠ
Základní umělecká škola F. Pišingera,
Trhové Sviny od září 2017 otevírá

Hudebně – dramatický kurz
(muzikálové a operetní herectví )

Kurz bude zaměřen na propojení hereckého, pěveckého
i tanečního projevu u žáků začínajících i pokročilých.
Lektorem je sólista Jihočeského divadla
v Českých Budějovicích Josef FALTA.
Určen pro žáky od 12 – 18 let.
Cena: 1200 Kč
Informace a přihlášky:
tel.: +420 380 120 540    e-mail: info@zustsviny.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRHOVÉ SVINY
vás srdečně zve na představení

ŠKOLNÍ AKADEMIE
Úterý 28. 3.
18:00
Středa 29. 3. 15:00 a 18:00
Čtvrtek 30. 3. 18:00

Cena vstupenky: 60,- Kč
Předprodej: od 15. 3. v KIC T. Sviny



Závazná přihláška na přednášku
Téma: Cvičení a hraní na klavír – dvě strany jedné mince
Lektor: MgA. Ivo Kahánek, Ph.D.
Datum konání akce: středa 15. 3., 9 – 12 hod (prezence od 8,30 hod.)
Cena přednášky: 650 Kč (studenti 150 Kč)
Číslo účtu: 214513442/0300
Variabilní symbol: 20170315 - do zprávy pro příjemce platby napište
příjmení účastníků
Uzávěrka přihlášek a plateb: 7. 3. 2017
            Na pozdější přihlášení nebude brán zřetel !!
Místo konání: ZUŠ F. Pišingera, T. Sviny – budova SOŠ Školní 709
Závazně přihlašujeme tyto pedagogické pracovníky:
Jméno, příjmení a titul

Datum narození

Místo narození

Telefon

1.
2.
3.

Název a adresa zaměstnavatele (školského zařízení): ……………………
………………………………………………………………………………
Přihlášku vyřizuje (jméno a funkce): ………………………………………
Telefon:……………… e-mail: ……………………………………………
Současně potvrzujeme, že jsme se seznámili se Smluvními podmínkami, viz níže.
Smluvní podmínky:
Přihláška: Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete poštou nebo e-mailem do termínu uzávěrky. Po termínu uzávěrky konzultujte přihlášení
telefonicky.
Osvědčení o absolvování semináře: Osvědčení bude vystaveno
a předáno účastníků školení v den konání semináře
Stornovací podmínky: Stornovat přihlášku je možné nejpozději do 7
dnů před zahájením přednášky. Dle dohody lze místo přihlášeného
pracovníka vyslat na akci náhradníka.
Kontaktní informace k zasílání přihlášek: Základní umělecká škola
F. Pišingera, Trhové Sviny, Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny, e-mail:
info@zustsviny.cz Tel.: 380 120 534, 380 120 593, 380 120 540
Ivo Kahánek (* 1979)
Jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky si Ivo Kahánek získal pověst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar
okamžitě navázat citovou vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat
ve skladbách od baroka po modernu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž pokládán za specialistu na interpretaci české
hudby.
Ivo Kahánek je absolventem Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
ve třídě Mgr. Marty Toaderové a Akademie múzických umění v Praze
ve třídě prof. Ivana Klánského. Má za sebou také studijní stáž na prestižní londýnské Guildhall School of Music and Drama u Ronana O´Hory
a mistrovské kurzy pod vedením Karl-Heinze Kämmerlinga, Christiana
Zachariase, Alicie de Larrocha, Imogen Cooper, Petera Frankla a dalších
osobností.
V současné době krom koncertní činnosti po celém světě působí
jako pedagog na AMU, usedá v porotách prestižních soutěží.
Své cenné zkušenosti získané během své cesty klavírního virtuoza
a pedagoga je ochoten předat učitelům v této přednášce – besedě.
Obsah
Co se děje v hlavě a duši pianisty při vystoupení na pódiu? Jak pracují svaly při určitém druhu hudby či duševním stavu? A zejména: jak
toho všeho využít při cvičení na klavír, tak, abychom umocnili hudební
prožitek hráče i publika a zároveň minimalizovali pravděpodobnost
pamětních či technických problémů během interpretace? O tom všem
bude přednáška koncertního pianisty a pedagoga AMU v Praze Ivo
Kahánka.
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Z NAŠICH ŠKOL
Sokolská 1052, 374 01 Trhové Sviny IČ: 600 76 534
 380 120 540, fax.: 380 120 534

Taneční školička
pro

Kurz kresby a malby
pro dospelé

nové zájemce bude
probíhat v SOŠ každé
úterý v době

15:15 – 16:45 hodin.

TRHOVÉ SVINY

KDY? jedenkrát týdně,
dle domluvy pondělí, či čtvrtek
KDE? v prostorách ZUŠ

NOVÉ HRADY

KDY? jedenkrát týdně
dle domluvy úterý, či středa
KDE? v prostorách ZUŠ

Oba kurzy startují na začátku března.
Více informací a předběžné přihlášky na tel. č.:777 823 412,
Mgr. Lenka Dušková
ijď
Př

Na kurzu se seznámíme se základními výtvarnými technikami,
jako jsou kresba, malba, grafika, a zabrouzdáme i do vod dějin výtvarného umění.

Kontakt na vyučující – Mgr. Sabina Greschová +420 606 559 015

Hledáte zaměstnání či praxi? 
Přijďte si vybrat Vašeho nového zaměstnavatele na Burzu práce!
Nejen pro absolventy škol, ale i pro ty, kteří hledají své vysněné
zaměstnání, je určena Burza práce, která se letos na jaře uskuteční
na sedmi místech Jihočeského kraje. Nezávazné konzultace se zástupci firem přiblíží současnou nabídku pracovních pozic a podmínky pro
navázání budoucí spolupráce ve formě praxe
či pracovního poměru.
„Je to jedinečná příležitost pro ty, co hledají
zaměstnání či zvažují změnu pracovní pozice,
neboť v jeden den a na jednom místě mohou
konzultovat spolupráci hned s několika firmami a získat tak nové pracovní kontakty a příležitosti pro své budoucí uplatnění. Žáci a studenti posledních ročníků si zároveň mohou
utvořit ucelený obrázek o aktuálních pracovních příležitostech či domluvit praxi v konkrétní firmě,“ sdělila Lenka Vohradníková, ředitelka českobudějovické kanceláře Jihočeské
hospodářské komory, která akci v Českých
Budějovicích ve spolupráci s Úřadem práce
organizuje. Potencionální uchazeči mohou
nezávazně konzultovat své případné dotazy
a získat užitečné informace od významných
zaměstnavatelů v daném okresu. „Burza
práce navazuje na úspěšnou Burzu pracovních příležitostí, která se uskutečnila v minulém roce, a kde firmy dle očekávání nejvíce

Těšíme se na VásN

Tisková zpráva JHK, JSRLZ / 10. 2. 2017
poptávaly technické profese, odborníky kvality, IT specialisty, skladníky, lektory, administrativní pracovníky, ale také kuchaře a řidiče,“ uvedla Lenka Vohradníková a doplnila, že českobudějovická Burza práce
proběhne 29. března od 9 hodin v sídle Jihočeské hospodářské komory
na adrese Husova 9, České Budějovice.
To, že přínos této akce je oboustranný, potvrdila Dana Feferlová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je v rámci
partnerství Jihočeského paktu zaměstnanosti pořadatelem letošních Burz: „Pro zapojené
zaměstnavatele je obdobná akce příležitostí
oslovit uchazeče, kteří opravdu stojí o práci.
Situace na trhu práce je vzhledem k nízké
míře nezaměstnanosti v Jihočeském kraji pro
firmy obtížná a tak je velmi důležité vytvářet
dobré podmínky pro získávání kvalitních pracovníků,“ zdůraznila Dana Feferlová.
„Vstup na Burzu práce pro zájemce o zaměstnání či praxi není nijak limitován.
Důležitou podmínkou je určitě chuť získat
kontakty a hlavně pracovat. Jako vstupenku
na Burzu práce si uchazeči musí přinést svůj
profesní strukturovaný životopis a vzhledem
k tomu, že přepokládáme ze strany firem
hojnou účast, doporučujeme si jej donést
hned v několika kopiích,“ doplnila Lenka
Vohradníková.
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KULTURA - AKCE
Pomoc tam,
kde se již
všechno
nezvládá

Čtení ke kafi
Městská knihovna v Trhových Svinech Vás srdečně zve ve středu 22.
března od 18.00 hod. do Tanečního sálu KD Trhové Sviny na pořad

Pečovatelská služba je určena pro seniory a lidi se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocné anebo ty, kteří potřebují pomoci
po úraze, operaci.
Službu můžete využít pro pomoc s osobní hygienou, oblékáním
anebo při přípravě, podání jídla. Pečovatelka může pomoci s nákupem,
běžným úklidem v domácnosti, praním prádla anebo žehlením. Běžné
jsou pochůzky do lékárny anebo doprovod/dovoz k lékaři. Služba může
být jednorázová, pouze tehdy, když budete potřebovat. Nebo naopak
každodenní (služba může do rodiny docházet i několikrát denně).
Pomáháme lidem s vyplněním žádosti o příspěvek na péči, ze kterého se pak péče hradí. Na službu se mohou obrátit i rodinní pečující,
kteří se starají sami, ale potřebovali by na nějakou chvíli zastoupit anebo s nějakým úkonem pomoci (koupání, přesun na vozík aj.).
Poskytujeme také bezplatné sociální poradenství.
V Trhových Svinech fungují tři pečovatelské služby. Liší se v místě poskytování služby a čase, kdy jsou dostupné. Pečovatelská služba Archa
je v Trhových Svinech a všech osadách dostupná ve všední dny od 7
do 19 hodin, o víkendech a svátcích od 7 do 15:30 hodin. Využít můžete péči, dovážku obědů, ale i pedikúru. Vše u vás doma nebo v bytě
v domě s pečovatelskou službou.
Informovat se můžete osobně každý den od 7 do 15 hodin v naší
kanceláři v domě s pečovatelskou službou v Borovanech anebo
na telefonu: 399 499 936, 777 620 973 (paní I. Jelínková). Rádi vás
navštívíme přímo u vás doma a pomůžeme vám s řešením konkrétních
problémů. Bližší informace naleznete také na webu:
		 www.archaborovany.cz
Naším posláním je pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením tak, aby mohli i přes určitou ztrátu soběstačnosti zůstat doma.
V tom, být doma a důstojném stárnutí mezi svými blízkými, vidíme veliký smysl a cíl, ke kterému chceme pomoci jít. Nebojte se na nás obrátit. Těšíme se na spolupráci s vámi.
Tým pečovatelské služby Archa

Hrátky s pamětí v Borovanech
Stalo se již tradicí, že vždy jednou za měsíc se sejdou senioři v klubovně domu s pečovatelskou službou v Borovanech a tříbí paměť.
Srdečně vás zveme ve středu 29. března na další setkání.
Od 15 hodin si budete moci vyzkoušet cvičení pro zlepšení paměti a dobrou náladu. Přijít mohou i rodinní pečující a odnést si nápady
a tipy domů, za svým blízkým. Setkání je pro účastníky zdarma.
Průvodce, pan Zdeněk Choura, je dlouholetým čestným členem
České Alzheimerovské společnosti a navíc k tréninku paměti nabízí bezplatné odborné poradenství pro rodiny, které se s demencemi
různého druhu u svých blízkých setkali a rádi by svou situaci nějak řešili. Středu 29. března tedy můžete využít také jako kontaktní termín.
Telefonní spojení pro případné další dotazy je 773 279 481.
Těšíme se na vás, nezapomeňte přijít!

Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských a Barbory
Seidlové přichází opět s něčím nevšedním.
Po úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit pořad,
který nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem, přímé reakce
a sdílení. Scénické čtení z rukopisů Daniely Zbytovské v podání hereček
divadla Maléhry, doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové.
Co nás vlastně vedlo k tomuto typu pořadu? Touha po sedavém povolání? Lenost? Potřeba bližšího kontaktu s diváky? Možná se pravda
skládá ze všech těchto “střípků”. Impulzem pro nás ale bylo to, že se
na našich divadelních zájezdech pravidelně vídáme s pořadateli i diváky, kteří se postupem času stali známými lidmi, se kterými se vždycky
rády setkáváme a často u kafe probíráme, co je nového.
V některých kulturních stáncích pořádají po představení besedu
s herci. Vždy je to velmi příjemné, a tak nás napadlo uspořádat tento
„pokec“ trošku jinak. Vybraly jsme několik našich fejetonů a příběhů ze
života, které otevírají běžná lidská témata – prostě to, co se nám i kolem nás děje. Něco je legrace, něco trochu k pláči a občas si člověk
malinko zafilozofuje a hledá cesty ven. Ven do vlastní svobody, ven
z předsudků, ven z většinových názorů...
Přímo se tedy nabízí chvíli posedět, zamyslet se nad tím, co vlastně
chceme, co nás trápí, a nakonec, čemu se můžeme ze srdce zasmát!
Smích je nejvyšší stupeň duchovního mistrovství, smích léčí a dává
nám nadhled i nad sebou samými...
Jedna káva zdarma!
Vstupné dobrovolné

STRANA 16

TRHOVOSVINENSKÉ LISTY 2/2017

KULTURA - AKCE
Kouzlo ryzího života a bezprostřední kontakt s přírodou
Ačkoli je začátek roku a v našich končinách nyní
vládne krásná ladovská zima, mnozí z vás přemýšlí nad tím, kam a za jakým dobrodružstvím
vyrazí. A přesně v tomto vám pomůže další ročník filmového festivalu Expediční kamera.
Letos vám opět připomeneme, že lidská kreativita nezná mezí, ať už v prováděných aktivitách,
či v místech, kde jsou lidé schopni žít. Uvědomíte
si, jak je naše planeta obrovská, kolik neuvěřitelných míst skýtá a kolik
na ní žije zajímavých lidí, prožívajících různé osudy.
Budeme-li konkrétnější, poznáte Švýcara, žijícího podle hesla
Pura vida. A co to znamená? To poznáte při jeho pokusu splout řeku
Amazonku za pomocí svého kola (a lodě samozřejmě). Setkáte se
s 91letou Britkou, která svůj život zasvětila horskému průvodcování.

při Cestě do Kazbegi v Gruzínském Kavkazu
poznají, jaké by to bylo, vyměnit pohorky za své
horské kolo. Horolezci zatouží po Velké skalní
pařbě v americkém Arkansasu, kde se schází ti
nejlepší horolezci světa na již tradičním vytrvalostním lezeckém závodu. Potápěči se Na jeden
nádech podívají nejen pod mořskou hladinu, ale
i pod hladinu své vlastní duše.

Gobi

Moffat

Snímek Projekt Moffat vám celý její životní příběh představí. Dva
kamarádi z Ameriky se rozhodnou pro Návrat do Zanskaru, což je
oblast, kde před 30 lety poznali místní srdečné obyvatele, ale i silnou
vazbu na buddhismus. Poznamená toto dosud odlehlé místo výstavba
silnice a spojení s civilizací?
Ani letos nebude
chybět
české
zastoupení. Parta šesti
kamarádů měla
bláznivý plán,
doplout z oceánského rozvodí
na polární kruh
a to jak na nafukovacích lodích,
tak na ručně
postavené plachetnici.
Celá
cesta
vedoucí
Divočinou
Aljašky po řece
Alatna, se stala pro všechny
členy expedice
nezapomenutelnou součástí
jejich životů.
Kromě hlavních snímků lze
Aljaška na většině projekcí vidět i bonusové filmy, které ukazují pestrost možných aktivit. Běžci mohou při
závodu Ultra Trail Gobi Race přehodnotit své dosavadní cíle. Trekaři

Všechny festivalové filmy uvede kino v Trhových Svinech
v sobotu 4. března od 1700 hod.
Seznam všech míst napříč Českem a Slovenskem nejdete na webu
www.ExpedicniKamera.cz.
Festival bude svou jedinečnou expediční atmosféru šířit až do začátku dubna ve více než 200 kinech, klubech a místech, kde chápou,
že cestování je smyslem našeho života. Na řadě míst bude promítání
doplněno doprovodným programem. V Trhových Svinech v rámci
doprovodného programu vás zavede cestovatel David Švejnoha
za přírodními národy třech kontinentů.
V přednášce Přežijí? doplněnou projekcí se můžete pokusit
s Davidem Švejnohou najít odpověď na otázky - Jaká budoucnost čeká
přírodní národy v 21. století? Mají vůbec šanci na přežití? Společně se
podíváme do oblasti řeky Omo v jižní Etiopii. Co znamenají hluboké jizvy na tělech hamarských žen? Proč nosí mursijské ženy ve spodním rtu
talířek? Kde se berou kalašnikovy, které jsou nedílnou součástí výbavy
mladých bojovníků? V Asii poznáme na území Barmy ženy s rozsáhlým
tetováním a navštívíme domovské vesnici kmene Paduangů. Proč si
ženy vytahují krky pomocí těžkých obručí? V ekvádorské Amazonii se
vydáme na dlouhou cestu kanoi k odlehlým vesnicím kmene Waorani.
I tam začíná těžba ropy...
Přijďte si poslechnout zážitky a zkušenosti, které naše děti už nebudou mít šanci poznat...
Nechte se inspirovat zanikajícím životem etnik, která čelí sílícímu tlaku „moderní“ civilizace….
Všem divákům přejeme příjemnou podívanou!

Kazbegi
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PROGRAM KINA 1. - 31. BŘEZNA 2017
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:
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

KINO
2. 3. čtvrtek v 11.00 hod.

ANTHROPOID

Filmové představení pro studenty gymnázia
121´
Britský barevný životopisný, válečný thriller
Vstupné: 50,- Kč

2. 3. čtvrtek v 19.30 hod.
3. 3. pátek v 19.30 hod.

LION:
DLOUHÁ CESTA DOMŮ

Premiéra
Americké barevné životopisné drama
129´
Pětiletý indický chlapec se ztratí ve vlaku. Ocitne se
v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný přežít. 6
nominací na cenu OSCAR 2017
Hrají: Rooney Mara, Nicole Kidman, Dev Petel a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč

FILMOVÝ FESTIVAL

Sobota 4. 3. v 17.00 hod.

Vstupné: 100,- Kč

9. 3. čtvrtek v 19.30 hod.

20. 3. pondělí v 19.30 hod.

Repríza
Česká barevná komedie režiséra Tomáše Hoffmana

90´
Komedie o ženské odvaze najít samu sebe…
Hrají: Petra Hřebíčková, Ondřej Vetchý, Miroslav Táborský,
Jiří Langmajer, Václav Postránecký, Ondřej Malý, Tereza
Kostková, Jenovéfa Boková, Pavla Tomicová a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 90,- Kč

Premiéra
Český barevný hraný dokument
100´
Příběh rockera s duší básníka startuje v kinech v den jeho
70. narozenin.
Hrají: Vladimír Mišík, Adam Mišík, Bára Mišíková, Maťo
Mišík, Radim Hladík a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 80,- Kč

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

10. 3. pátek v 19.30 hod.
11. 3. sobota v 17.00 hod. a v 19.30 hod.

MASARYK

Premiéra
České barevné historické životopisné drama 113´
Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím. Mnohá
tajemství se však skrývají i v jeho životě! 14 nominací
na cenu ČESKÝ LEV 2017
Hrají: Karel Roden, Oldřich Kaiser, Arly Jover, Hanns
Zischler, Eva Herzigová, Jiří Vyorálek, Milton Welsh, Paul
Nicholas, Dermot Crowley a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 130,- Kč

12. 3. neděle v 19.30 hod.
13. 3. pondělí v 19.30 hod.

LOGAN: WOLVERINE

Premiéra

Americké barevné akční sci-fi
131´
Jeho čas nadešel…
Hrají: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 130,- Kč

DIVOČINOU ALJAŠKY (ČR)
NÁVRAT DO ZANSKARU (VB)
PURA VIDA (Švýcarsko)
PROJEKT MOFFAT (VB)
CESTA DO KAZBEGI (USA)
VELKÁ SKALNÍ PAŘBA (USA)
NA JEDEN NÁDECH (USA)
ULTRA TRAIL GOBI RACE (JAR)

Host festivalu cestovatel

DAVID ŠVEJNOHA
Občerstvení zajištěno
Bližší informace na www.expedicnikamera.cz,
http://knihovna.tsviny.cz/
Mládeži přístupno

5. 3. neděle v 19.30 hod.

LA LA LAND Repríza
Americká barevná muzikálová komedie
127´
Nebojte se snít. 14 nominací na cenu OSCAR 2017
Hrají: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons, John
Legend a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
6. 3. pondělí v 19.30 hod.

MOONLIGHT Premiéra
Americké barevné drama
111´
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami.
8 nominací na cenu OSCAR 2017
Hrají: Mahershala Ali, Shariff Earp, Duan Sanderson a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 80,- Kč

13. 3. pondělí v 9.30 hod.

TŘI LOUPEŽNÍCI

Filmové představení nejen pro děti MŠ
65´
Pásmo pohádek pro děti
Vstupné: 20,- Kč

13. 3. pondělí v 13.30 hod.

ZOOTROPOLIS:
MĚSTO ZVÍŘAT

Filmové představení nejen pro děti ZŠ
109´
Americká barevná animovaná dobrodružná komedie
v českém znění
Vstupné: 50,- Kč

16. 3. čtvrtek v 19.30 hod.
17. 3. pátek v 19.30 hod.

MUZZIKANTI Premiéra
Česká barevná hudební rocková a folklórní balada

109´
Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost
Hrají: Pavel Kříž, Michalina Olszańska, Patrik Děrgel,
Martin Dejdar, Maroš Kramár, Sara Sandeva, Markéta
Konvičková, Magdalena Wronková, Eva Vejmělková, Karolina
Gudasová, Jaromír Nohavica, Norbert Lichý a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
18. 3. sobota v 17 a 19.30 hod.
19. 3. neděle v 17 a 19.30 hod.

KRÁSKA A ZVÍŘE

Premiéra
Americký barevný pohádkový příběh v českém
znění 	  123‘
Ohromující filmová oslava jednoho z nejpopulárnějších
příběhů vůbec.
Hrají: Emma, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh
Gad, Ewan McGregor a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 130,- Kč Děti: 110,- Kč
Vstupné: 150,- Kč Děti: 130,- Kč

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA

23. 3. čtvrtek v 19.30 hod.
24. 3. pátek v 19.30 hod.

KONG: OSTROV LEBEK Premiéra
Americké barevné akční sci-fi
118´
Všichni vítají krále…
Hrají: Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins,
Samuel L. Jackson a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 110,- Kč
Vstupné: 140,- Kč

25. 3. sobota v 19.30 hod.

RANDE NASLEPO Premiéra
Německá barevná komedie v českém znění
111´
I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, Anna Maria
Mühe a další
Mládeži přístupno
Vstupné: 110,- Kč

26. 3. neděle v 19.30 hod.
27. 3. pondělí v 19.30 hod.

ŽIVOT Premiéra
Americký barevný sci-fi thriller
123´
Buď opatrný, když něco hledáš…
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds
a další
Nevhodné pro děti do 12 let
Vstupné: 120,- Kč
VE ČTVRTEK 30. 3. KINO
NEPROMÍTÁ
– ŠKOLNÍ AKADEMIE
V PÁTEK 31. 3. KINO
NEPROMÍTÁ
– TRAVESTI SHOW KOČKY

DIVADLA
Sál KD T. Sviny
1. 3. středa od 19.00 hod.
FDA Filmová a divadelní agentura

JOHN GODBER:
ROMANTICKÝ VÍKEND

Návod na lepší manželství
Komedie vypráví příběh Ala a Bet, yorkshirského páru,
jehož ustaraný vztah se láme pod tíhou všedních rodinných
starostí. Jediným ze světlých bodů jejich soužití je neustálá
snaha Bet vyhrát nějakou cenu v časopisech pro ženy. Až
konečně vyhraje dovolenou v romantickém městě starého
kontinentu, v Paříži. Jejich postřehy a komentáře humorně
a brilantně vykreslují změnu vztahu dvou lidí, kteří jsou
vytrženi ze svého obvyklého stereotypu.
Osoby a obsazení:
Bet – PETRA ŠPALKOVÁ
Alan – JAN NOVOTNÝ
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč

ONLINE
REZERVACE
VSTUPENEK:
http://
knihovna.tsviny.cz
14. 3. úterý od 19.00 hod.
Divadelní spolek Frída

ROŠÁDA

Laura žije se svým manželem Viktorem, ve šťastném vztahu.
Viktor má dobrou práci, vždy se o všechno postará…, ale
poslední dny se začíná chovat divně. V noci chodí po bytě.
Čím dál víc mluví sám se sebou. Laura tuší, že se něco děje,
ale nedokáže tomu přijít na kloub hned. Viktorovo podivné
chování se začne stupňovat. Na několik dní se ztratí, nikdo
neví kam. Navíc manželům někdo v bance zruší jejich účet
a za podivných okolností vykrade byt. Vyvrcholením podivných událostí je den, kdy na jejich adresu doručí exotické
zvíře, které Viktor koupil v městské ZOO. Laura pochopí,
že její muž prochází nejen těžkou krizí, ale dokonce přišel
i o svoji práci. Jejich společný život potřebuje změnu. Laura
vymyslí na první pohled šílený záchranný plán. To už se jim
ale do života začne vměšovat Viktorův puntičkářský starší
bratr Artur a jeho tři sestry, ve snaze pomoct. Laura si však
není přesně jistá, komu. Musí vzít situaci pevně do svých
rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív.
Hrají: MARTIN TRNAVSKÝ, BÁRA MUNZAROVÁ, RADIM
NOVÁK, MARIKA PROCHÁZKOVÁ
Scénář a režie: Jakub Nvota
Vstupné: 240,- 230,- 210,- Kč

Taneční sál KD
Trhové Sviny
22. 3. středa od 18.00 hod.
Městská knihovna v Trhových
Svinech Vás srdečně zve na pořad

ČTENÍ KE KAFI

Autorské divadlo MALÉhRY Daniely a Nikoly Zbytovských
a Barbory Seidlové přichází opět s něčím nevšedním.
Po úspěšných divadelních inscenacích se rozhodly vytvořit
pořad, který nabídne možnost bližšího kontaktu s publikem,
přímé reakce a sdílení. Scénické čtení z rukopisů Daniely
Zbytovské v podání hereček divadla Maléhry, doplněné
úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové.
Jedna káva zdarma
Vstupné dobrovolné

DIVADLA
PRO DĚTI

SÁL KD TRHOVÉ SVINY
12. 3. neděle od 16.00 hod.
Metropolitní divadlo Praha
uvádí muzikálovou pohádku

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na jednom
strašidelném vršku se tyčí ten nejpodivnější dům, jaký si jen
dovedete představit. Všichni mu říkají „Strašidelný zámek“.
Povídá se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každého, kdo
by rušil jejich klid. Pohádkový muzikál.
Hrají: Jiří Sequens, Milena Soukupová, Dana Bartůňková,
Petr Stehlík/ Daniel Koťan, Natalie Urválková.
Autor a režie: Dana Bartůňková
Vstupné: 80,- Kč

Pokračování na další straně
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SPOLEČENSKÉ 13. charitativní
A ZÁBAVNÉ ples dobré vůle
POŘADY
Taneční sál
KD Trhové Sviny
3. 3. pátek od 20.00 hod.
ZO ČSŽ pořádá

XXXIII. REPREZENTAČNÍ
SVÍČKOVÝ PLES

K tanci a poslechu hraje skupina RELAX
Na zahájení plesu vystoupí SHAKERS CHEERLEADERS Ledenice. Během plesu budou prodávány růže. Bohatá tombola.
Slosovatelné vstupenky o hrnec svíčkové
Vstupenky k dostání u pí. Pařízkové, tel. 724 507 761
Vstupné: 180,- Kč

10. 3. pátek od 19.00 hod.

MUZIKANTSKÝ BÁL

Pořádá Zdeňka Vretosová. Restaurace KD
Během večera se vystřídají Šumavanka, Podhoranka, S.A.M.
a Black Bottom. Vstupenky jsou slosovatelné.
Předprodej v restauraci kulturního domu v Trhových
Svinech
Vstupné: 200,- Kč

SÁL KD TRHOVÉ SVINY
31. 3. pátek v 19.00 hod.

TRAVESTI SHOW KOČKY
PLNOU PAROU VZAD

Plnou parou vzad do let 70‘ ,80‘ a 90‘.
Nekončící mejdan plný hitů, které dodnes vládnou
tanečnímu parketu.

DÍVČÍ VÁLKA
Čtvrtek 27. 4. 2017 Kulturní
dům Trhové Sviny - začátek
představení v 1900hod.
Dívčí válka je nejúspěšnější
a nejhranější ze všech divadelních her v České republice. Jeho
atraktivnost se skrývá především
v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém
obsazení.
Autor sám o této komedii říká:
„Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“,
jde především o jemu blízký styl
humoru a oblasti, kterých se
dotýká (erotika, politika ). Navíc
jde o odpočinkový žánr, v jehož
rámci přinášíme hodokvas těch
nejkrásnějších žen, kterými naše
zubožená vlast disponuje. Já
vždy s trochou nadsázky říkám
– tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní
ekonomice.
O úspěchu Dívčí války svědčí
naplněné sály po celé republice“.

V sobotu 4. února proběhl v sále
Kulturního domu v Trhových
Svinech tradiční charitativní ples
Domečku, který se letos konal již
po třinácté. Po celý večer hrála
k poslechu i k tanci skvělá skupina
Obzor. O předtančení se postaral
juniorský taneční pár z Českých
Budějovic. Program plesu byl velmi pestrý. Již tradičně vystoupily
borovanské „Kukačky“ a skupina
„Karavana“. Nově také vystoupila
parkourová skupina „The Haze“.
Zpestřením plesu byla dražba letecké fotografie města
Trhových Svinů od mladého fotografa Marka Duška. Součástí
plesu byla také tombola a půlnoční losování vstupenek, díky
němuž si někteří šťastlivci odnesli

soudeček Budvaru, dámské elegantní hodinky či dětské kolo.
Dobrovolníky roku se za významný přínos organizaci stali manželé Martina a Robert
Jechovi. Na plese byla rovněž
udělena cena „Bobřík vytrvalosti“ za dlouhodobou pomoc
na letních táborech. Oceněni

byli: Jiří Mikoláš, Petr Dušek, DiS.;
Ing. Daniel Vyhlídka, Ing. Daniel
Šimon a Mgr. Iva Zettlová.
Tímto článkem bychom chtěli
poděkovat všem sponzorům, dárcům a také těm, kteří na ples přišli a podpořili tak práci Domečku
v Trhových Svinech.

Za Domeček Mgr. Marie Šináklová

PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA VYNIKAJÍCÍ KOMEDII S NOVÝM HERECKÝM OBSAZENÍM
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Oldřich Navrátil, Roman Skamene, Petr
Jablonský, Petr Martinák, Evžen Hájek, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, Martha Olšrová a další.
Předprodej vstupenek:
Kulturní dům T. Sviny, tel: 386 322 930,
Infocentrum Žižkovo nám. T. Sviny, tel: 386 301 488
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Maturitní ples oktávy 2009-2017
proběhl 10. 2. 2017 ve společenském sále KD Trhové Sviny za hudebního doprovodu skupiny S.A.M. 21 maturantů pod vedením třídního učitele
Mgr. Miroslava Berky v dubnu a květnu čekají písemné a ústní maturity.
Foto: Lucie Síkorová

Zoologická zahrada Dvorec a jarní prázdniny
Zveme vás na návštěvu do ZOO Dvorec v době jarních prázdnin
4. – 12. 3.
Již tradičně jsme pro vás připravili zajímavý program v podobě
komentovaných krmení, prohlídek a těší se na vás i naše nově narozená mláďata. Těšte se na překvapení, které pro vás chystáme a které
se dozvíte na našich webových stránkách www.zoodvorec.cz a na fb.
V březnu máme otevřeno: 4. 3. – 12. 3., 18. 3.- 19. 3., 25. 3. - 26. 3.
od 11:00 do 16:00 a od 1. dubna každý den od 9:00 – 18:00.


Těšíme se na viděnou v ZOO.
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Trhováček se chystá na jaro

Důležité
upozornění

EET - termokotoučky

do pokladen a tiskáren
V Trhováčku od Nového roku nezahálíme. Naopak, naše maminky jsou
za příznivé ceny
čím dál aktivnější. Rozrostla se nám síť dobrovolnic, které pomáhají
s našimi kurzy i s našimi akcemi a rozšiřuje se i počet účastníků, kteří
V. Tůma
Pokud máte zájem
na naše kurzy dorazí. Krásně je to vidět na úspěšném Cvičení a posi776 037 059
inzerovat v TSL,
lování s Peťou, které kombinuje aerobní, fitness a posilovací cvičení.
věnujte
pozornost
nové
Tento kurz jsme v uplynulém roce organizovaly jednou týdně, to ale
Tovární 61, Borovany
e-mailové adrese.
nestačilo, a tak ho v novém roce můžete navštívit dokonce 4x v týdnu
(pondělí od 20:00, středa od 18:30 a 19:30, čtvrtek od 18:30). Od února
Veškeré inzeráty
také nabízíme všem zájemkyním Cvičení na posílení břicha a pánevzasílejte
ního dna (pondělí od 18:30), které naopak svým pomalejším tempem
POUZE
a důrazem na správné zapojení svalstva v kombinaci s dýcháním připomíná cvičení pilates či jógy. Toto cvičení je určené zejména ženám
V ELEKTRONICKÉ
po porodu, ženám, které těhotenství plánují, ale i ženám v období kliPODOBĚ
makteria. Na Cvičení a posilování s Peťou i na Cvičení na posílení břicha
Pá 3. 3. Svíčkový ples
na e-mail
a pánevního dna se můžete hlásit pomocí sms na číslo 723 788 466
inzercetsl@gmail.com
vždy do předchozího dne večer.
Pá 10. 3. Muzikantský bál
Na své návštěvnice stále čeká Těhotenské cvičení a předporodní
kurz. Pokud máte ve svém okolí
těhotnou ženu, která chce své těhotenství prožít aktivně, určitě jí o našich programech řekněte a upozorněte ji na náš facebook či na stránky
www.trhovacek.cz, kde je možné se
dočíst veškeré informace.
A co plánujeme na jaro? Na první jarní dny netradičně připadl náš
tradiční dětský Bazárek. Na něj
přijímáme sezónní dětské oblečení,
a to nejen to nejmenší, ale v nabídce budou i větší dětské velikosti.
Dále také různé dětské a kojenecSVÍČKOVÝ PLES
ké potřeby, těhotenské oblečení či
večerem provází hudební skupina RELAX
hračky a sportovní dětské vybavení.
Zboží budeme přijímat v klubovna zahájení plesu vystoupí „SHARKS CHEERLAEDERS“ Ledenice
ně kulturního domu v neděli 19.
bohatá tombola 
prodej růží
března od 13 do 19 hodin, prodej
bude probíhat v pondělí 20. březslosovatelné vstupenky o hrnec svíčkové – RESTAURACE U KOLLARŮ
na od 8 do 12 hodin a od 14 do 17
vstupné 180,- Kč
hodin, zboží se bude vydávat od 18
rezervace u I. Pařízkové, telefon 724 507 761, nebo MŠ 386 322 361
do 19 hodin. Výtěžek z Bazárku
je určen výhradně na provoz
Rodinného centra Trhováček, svou
účastí tedy podpoříte dobrou věc.
Letošní Bazárek je pak netradiční
ještě v tom, že pokud nebudete
mít zájem své věci dále prodávat,
můžete je věnovat neziskové charitativní organizaci Bakhita, což je
organizace zaměřená na pomoc
rodinám a lidem, kteří se dostali
do kritických životních situací.
Z ostatních plánovaných akcí
se můžete těšit např. na další
Šátkování, které se bude konat
na přelomu února a března, nebo
na dubnovou tvořivou dílnu pro
dospělé, kdy budeme pod vedením zkušené floristky tvořit jarní dekorace do našich domovů.
Stále otevřený je pro dospělé také
Kurz sebeobrany, který probíhá
každý sudý pátek v klubovně KD
v Trhových Svinech.
Těšíme se na Vaši účast na našich
kurzech i akcích.
Za RC Trhováček ve spolupráci |
s P. Novákovou a S. Pardamcovou
Eva Farková

Plesová sezona
pokračuje

ZO ČSŽ TS pořádá v sále KD Trhové
Sviny dne 3. 3. 2017 od 20.00 - 02.00
33. reprezentační
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A.Schmied s.r.o., pobočka Silhouette International
Husova 1113, 374 01 Trhové Sviny
Společnost A.Schmied s.r.o., významný zaměstnavatel v regionu, hledá posily do týmu na
pozici

MONTÁŽNÍ DĚLNICE
NÁPLŇ PRÁCE




MONTÁŽ BRÝLÍ
ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ VÝROBY BRÝLÍ
PRÁCE VE DVOUSMĚNNÉM
PROVOZU

POŽADUJEME




MINIMÁLNĚ VÝUČNÍ LIST
MANUÁLNÍ ZRUČNOST
PŘESNOST, SPOLEHLIVOST

NÁSTROJAŘ - FORMÍŘ
NÁPLŇ PRÁCE






POŽADUJEME



Jako zaměstnavatel nabízíme pro všechny

VÝROBA VSTŘIKOVACÍCH FOREM PRO BRÝLOVÉ
DÍLY
OPRAVY A ÚDRŽBA VSTŘIKOVACÍCH FOREM
OBSLUHA A PROGRAMOVÁNÍ STROJŮ
RUČNÍ OPRACOVÁNÍ FOREM VČETNĚ DOLADĚNÍ
A TUŠÍROVÁNÍ
PRÁCE V JEDNOSMĚNNÉM PROVOZU




pozice:

MINIMÁLNĚ VÝUČNÍ LIST (TECHNICKÉ
ZAMĚŘENÍ)
PRAXE V OBORU VÝROBY NÁSTROJŮ, POPŘ.
FOREM VÝHODOU
ZÁKLADNÍ ZNALOST NJ
PŘESNOST A ŘEMESLNÁ ZRUČNOST
VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY !!!

MOTIVUJÍCÍ FINANČNÍ OHODNOCENÍ * MODERNÍ, ČISTÉ A KLIDNÉ PROSTŘEDÍ * 13. A 14. PLAT *
DVOUSMĚNNÝ,RESP.JEDNOSMĚNNÝ PROVOZ * DALŠÍ ZAJÍMAVÉ BENEFITY *STABILITU A ZÁZEMÍ
MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI

Máte-li chuť stát se týmovým hráčem ve výjimečné společnosti, těšíme se na Váš životopis. Prosím,
kontaktujte nás emailem: z.stiskalova@cz.silhouette.com , osobně na adrese společnosti: Husova 1113, 374
01 Trhové Sviny nebo volejte +420 774 056 109.
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SPORT
Ocenění nejlepších sportovců za rok 2016
Novinka loňského sportovního plesu – ocenění nejlepších sportovců
právě uplynulého roku – se stala příjemným zpestřením také letošního,
jubilejního 20. plesu sportovců.
Pamětní plakety oceněným sportovcům předával starosta města
Pavel Randa a předseda TJ Spartak T. Sviny Mgr. Jan Steinbauer. Role
průvodce večerem se zhostil již zkušený a ověřený moderátor, sekretář
fotbalového oddílu Zdeněk Bebčák.

Pan Jan Dvořák a pan Stanislav Rojdl – oba za dlouholetou reprezentaci oddílu kuželek. Jedná se o dva z nejdéle působících členů
oddílu kuželek, kdy oba působili v oddílu ještě pod dnes již neexistujícím názvem „Fruta Trhové Sviny“. V současné době se stále aktivně
účastní krajských a okresních soutěžích, kde dosahují výborných výsledků. Cenu za nepřítomného p. Dvořáka převzal pan Marek Rojdl,
předseda oddílu kuželek.
SOFTBALL

Zde jsou jména sportovců, kteří v roce 2016 svými výkony dělali čest
svému oddílu i našemu městu:
NOHEJBAL

Softbalisté nominovali Roberta Hanzala
Robert se softballu věnuje od svých 8 let. Poslední sezónu odehrál
v družstvu žáků Pigs Trhové Sviny, kde byl nadhazovací jedničkou.
Do pálkařského boxu se proti Robertovi postavilo celkem 246 pálkařů,
přičemž se podařilo odpálit pouze 40 z nich. Rovněž jako pálkař nenašel ve své kategorii konkurenci a s pálkařským průměrem 0,615 se stal
nejlepším pálkařem v kategorii žáků do 13 let. Robertovy výkony nezůstaly bez odezvy a vysloužil si angažmá v extraligovém týmu Sezimova
Ústí, kde se již přes svůj nízký věk vypracoval na post nadhazovací
dvojky v kategorii kadetů – do 16 let.
STOLNÍ TENIS

Hráči Milan Chuchel a Josef Hohenberger (vítězství soutěže
Krajského přeboru dvojic).
KUŽELKY

Z oddílu stolního tenisu si ocenění za rok 2016 převzali pánové
František Pavel, za dlouhodobou reprezentaci oddílu, aktivní přístup při budování sportovního zázemí,
a pan Luboš Marek st. – dlouhodobě nejlepší hráč oddílu, který
má velice aktivní přístup k budování sportovního zázemí a pořádání
sportovních akcí.
Pokračování na další straně
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SPORT
Ocenění nejlepších sportovců za rok 2016

Dokončení z předchozí strany

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

v jednotlivcích a mistrem republiky v týmu. V roce 2014 se stal vícemistrem Německa a v roce 2015 mistrem Německa. Od roku 2013 nepřetržitě drží prvenství v krajském přeboru. Libor je také trenérem 4. třídy
bojového umění Allkamf-Jitsu.
Michaela Kuchařová: od 4 let se věnovala baletu. Později se zhlédla v bratrových úspěších a zaujalo ji také bojové umění Allkamf-Jitsu,
kterému se věnuje 3 roky. Největšího úspěchu ve své kategorii dosáhla
v roce 2016 kdy se stala mistryní Evropy v Allkamf-Jitsu v jednotlivcích
a mistryní Evropy v týmu se svým bratrem Liborem. V témže roce se
stala mistryní republiky. V roce 2014 se stala mistryní Německa a o rok
později vícemistryní Německa. V krajských přeborech dosáhla vždy
na první místo.
FOTBAL

z tohoto oddílu byly oceněny
Bára Linhartová - roč. 2005
Karolína Jenknerová - roč. 2005
Šárka Tisoňová - roč. 2007
Děvčata se na jaře zúčastnila Krajského přeboru jednotlivkyň, kde
získala následně možnost bojovat o účast na MČR, které se konalo
22.10. 2016 ve Vysokém Mýtě. Na toto mistrovství se dívky kvalifikovaly a získaly cenné zkušenosti do dalších závodů. O měsíc později se
uskutečnil Krajský přebor družstev, ve kterém získaly překvapivé, ale
zcela zasloužené 2. místo ze 7 družstev a zúročily tak své zkušenosti
z Mistrovství České republiky. Děvčatům tímto děkujeme za vzornou
reprezentaci sportovní gymnastiky v Trhových Svinech na krajské a celorepublikové úrovni.
ALLKAMPF - JITSU

Před rokem výkonný výbor oddílu kopané vyhodnotil jako nejlepší
družstvo dorostu. Dorost nám i v roce 2016 udělal velikou radost, když
pod vedením trenéra a předsedy oddílu Jana Gažáka vyhrál I.A třídu
a postoupil do krajského přeboru, na který mohou fanoušci chodit povzbuzovat naše chlapce po téměř 30 letech.
V KP je povinnost startu v soutěži dvou mužstev, rozděleno dle věku
na st. a ml. dorost. A právě mladší dorost se pro rok 2016 stává naším
nejlepším oddílem. V první polovině roku dokázali pod vedením trenérů Jaroslava Petra a Františka Štrachala ještě v kategorii st. žáků obsadit konečné 4. místo v KP. A v novém soutěžním ročníku 2016/2017
již nastoupili v soutěži KP mladšího dorostu. Po polovině soutěže drží
krásné první místo, kdy ani jednou nenašli přemožitele a po právu vedou tabulku s náskokem 5 bodů.
Ocenění převzali výše zmínění trenéři a kapitán Ondřej Hruška.
Výkonný výbor oddílu kopané se ještě rozhodl hráče odměnit věcným darem, a to tréninkovými míči pro každého člena družstva.
H. Halešová
Foto: Jaroslav Salcer

Plaketu získali Libor a Michaela Kuchařovi.
Libor se sportu věnuje od svého dětství. Nejvíce se však našel v bojových uměních, především pak v bojovém umění Allkamf-Jitsu, kterému
se věnuje 5 let, a v současnosti je držitelem 5.kyu.
Liborovy úspěchy v jeho kategorii:
V roce 2016 se stal mistrem Evropy v Allkamf-Jitsu v jednotlivcích a mistrem Evropy v týmu, v témže roce se stal mistrem Evropy
v bojovém sportu Ju-Jitsu, kde vyhrál v disciplíně Sport Self Defence
(bojová sebeobrana). V letech 2014 - 2016 se stal mistrem republiky

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 obrázky 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 10. dne v měsíci.
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