
ČÍSLO 1 / 2015                        DATUM VYDÁNÍ   3. 8. 2015 

Obsah čísla: 
Slovo starosty obce   str. 02 
Půdorys sportovně kulturního centra str. 04 
Kronika obce Dolní Třebonín  str. 07 
Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín str. 08 
Kulturně společenský a sportovní život str. 14 
Oslava 700. výročí ve Svincích  str. 17 
Akce, které nás čekají do konce roku str. 20 
Provozní doba pošty   str. 20 

www.dolnitrebonin.cz 



 
S ukončením školního roku byla 
započata druhá etapa prací v základní 
škole v celkové hodnotě 514 tis. Kč. 
Práce souvisí s přestěhováním mateřské 
školy z budovy základní školy a spočívají 
v přestavbě sociálů a dalších prostor 
budovy. Práce musí být hotovy s před-
stihem, do zahájení nového školního 
roku a jejich realizací je pověřena 
Stavebna Nejedlý s.r.o. 
To nebude zřejmě jediná investice do 
školy, neboť i přes to, že její kuchyně 
byla v minulém roce zásadně přebudo-
vána a  zčásti vybavena i novými ku-
chyňskými spotřebiči, bude zde prav-
děpodobně nutné koupit nová elektric-
ká kuchyňská kamna, jelikož ta stará 
se dle posledních informací rozpadají. 
Jejich předpokládaná cena je cca 120 
tis. Kč. Po dokončení stavebních prací 
plánujeme školu kompletně  vymalovat. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 
cca 50 tis. Kč. 

 
Vážení občané, 
jak již jsem psal mnohokrát v minulosti, 
náš časopis opět dostál svému názvu 
a  vychází po delší době. 
V úvodu svého příspěvku bych vás rád 
informoval o tom, co se v naší obci 
momentálně děje, co plánujeme, co se 
nám povedlo nebo nepovedlo. 

V současné době probíhají práce na 
opravě cyklostezky Štěkře - Zlatá 
Koruna. K jejímu poškození došlo po 
přívalových deštích v roce 2012. 
Náklady na opravu byly vyčísleny ve výši 
cca 2,8 mil. Kč. Podařilo se získat dotaci 
od ministerstva pro místní rozvoj ve 
výši 2,5 mil. Kč, takže spoluúčast obce 
je „pouze“ 280 tis. Práce provádí firma 
Swietelsky a budou dokončeny pravdě-
podobně do konce srpna. 

Slovo starosty obce 
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Pokračují také práce v zahradě nové 
mateřské školy. Byla zde již dokončena 
stavba pergoly s uzamykatelným 
prostorem na nářadí a hračky včetně 
podlahy ze zámkové dlažby v celkové 
hodnotě 160 tis. Kč. V tomto roce zde 
ještě plánujeme vybudovat pískoviště a 
pravděpodobně skluzavku. Tím zatím 
pro tento rok končí možnosti obce 
investovat do oblasti školství. Pokud se 
v závěru roku naskytne možnost podat 
žádost o dotaci na vybavení hřišť 
mateřských škol, tak ji podáme. 

Další případnou větší bytovou výstavbu 
by již řešila nová čistička, která je 
v územním plánu projektována až u 
státní silnice. 
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Podařilo se nám  získat  dotaci na 
opravu kanalizace Horní - Dolní 
Třebonín od Jihočeského krajského 
úřadu ve výši 500.000,-Kč. Celkové 
náklady na opravu činí 900.000,- Kč. 
Kanalizační potrubí je vedeno těsně 
vedle potoka a v minulých letech bylo 
povodněmi na několika místech 
poškozeno. V důsledku toho do něj 
vtéká voda z potoka a ta následně 
značně snižuje kapacitu naší čističky 
odpadních vod. 

Pokračují rovněž práce na projektu 
intenzifikace čistírny, která je nyní na 
hranici svých možností. Je postavena 
pro kapacitu 1100 ekvivalentních osob. 
Přesto, že je připojeno pouze cca 800 
osob, tak nefunguje správně, jelikož 
právě nátok balastních vod její čistící 
schopnosti výrazně snižuje. Intenzi-
fikace spolu s maximálním omezením 
nátoku balastních vod zvedne její 
výkonnost min. o 400 ekv. osob, a to již 
bude pro potřeby obce plně postačovat. 

Dokončuje se také projekt na propojení 
vodovodu Horní Třebonín – Prostřední 
Svince a pro napojení Horních a Dolních 
Svinců. 
Bohužel, díky neústupnosti jednoho 
z majitelů pozemků došlo v projektování 
k více jak půlročnímu zdržení. 
Ještě horší stav je ve Štěkři, kde jsme 
měli v plánu vybudovat za pomoci 
dotace novou kanalizaci včetně 
kontejnerové čistírny odpadních vod. 
Majitel rozhodujících pozemků se 
stavbou nesouhlasí, a tak byla celá akce 
zastavena. 

V současné době vrcholí přípravné 
práce pro stavbu sportovně-kulturního 
centra. V loňském roce byl dokončen 
projekt pro územní řízení a to bylo také 
zahájeno. V průběhu roku se však 
objevila možnost podat žádost na 
ministerstvo školství o dotaci na jeho 
stavbu. Protože námi plánovaná stavba 
nesplňovala podmínky tohoto 
dotačního titulu, územní řízení bylo 
zastaveno a čekali jsme, jak dopadne 
žádost, abychom podle toho mohli 
projekt upravit. 
Bohužel jsme však nemohli tušit, že 
místo slibovaného termínu vyhodnocení 
žádosti, kterým byl srpen, se výsledky 
dozvíme až v dubnu tohoto roku. 
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pokračovat v přípravách na stavbu, a ta 
se bude realizovat pomocí úvěru. 
Předpokládané náklady jsou ve výši 20 
mil. Kč bez DPH. 

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost byla 
nakonec zamítnuta, rozhodli zastupitelé 
na svém III. veřejném zasedání, že se 
bude po menších úpravách projektu 
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V radě i samotném zastupitelstvu se 
kolem stavby vedly poměrně dlouho 
diskuze, ale nakonec došlo ke shodě. 
Obecná shoda panuje v tom, že stavba, 
která bude zajišťovat možnost pořádání 
kulturních, společenských a sportovních 
akcí je pro naši obec nezbytně nutná. 
Neustále se však řešila její velikost, 
náklady na provoz a její umístění. 
K tomu jen pár poznámek. Stavba je 
projektována tak, aby se v ní daly 
provozovat rekreačně všechny běžné 
druhy sportu, jsou zde potřebné úložné 
prostory pro nářadí, je počítáno i se 
saunou a prostorem pro potřeby 
ochotnického divadla, jehož členové 
dojíždí za touto činností až do Hořic. 
Podlaha tělocvičny je navržena tak, aby 
se dala využívat i pro naše větší 
společenské akce, kde účastníci 
nebudou mít pochopitelně požadova-
nou obuv. Ty menší bude možno 
pořádat v přilehlém prostoru, kde je 
počítáno i s místem pro pohostinství. 

Plánovaná stavba je umístěna v souladu 
s územním plánem (na jiném místě 
v obci to neumožňuje a jeho případná 
změna  by trvala minimálně dva roky) 
v prostoru stávajícího tenisového kurtu, 
skoro v celé šířce pozemku. Zbývající 
zelená plocha má rozlohu fotbalového 
hřiště. 
V žádném případě tedy nelze hovořit o 
likvidaci jediné plochy vhodné pro 
fotbal. 
V současné době projektant upravuje 
projekt pro územní řízení dle 
schváleného návrhu na III. veřejném 
zasedání. Po jeho dokončení zahájí 
práce na projektu pro stavební povolení 
a následně na prováděcím projektu 
a bude následovat výběrové řízení. 
Souběžně s tím se ještě musí jednat 
s bankou o případném navýšení již 
schváleného 15 mil. úvěru (po 
odsouhlasení zastupitelstvem, zatím 
bylo zvýšení zamítnuto). 
 

Objekt bude možné využívat i jako 
zázemí pro aktivity, které budou 
provozovány na přilehlém hřišti (např. 
WC, občerstvení, uložení potřebného 
sportovního nářadí, osprchování atd.). 

Je zde také ještě stále možnost získání 
dotace z ministerstva pro místní rozvoj, 
kde má být údajně v srpnu otevřen 
příslušný dotační titul. 
To je v krátkosti v tomto okamžiku vše 
k plánované stavbě našeho sportovně-
kulturního zařízení. 



Skluz je bohužel i v projektování 
rekonstrukce vodovodu v Záluží. Dotaci 
na tuto akci jsme již získali, peníze jsou 
pro nás blokovány na účtech 
ministerstva zemědělství a to až do 
března příštího roku. 
Pokračují také práce na projektu 
zateplení budovy a výměny oken 
v bývalém DPS. Pokud vyjde během léta 
dotační titul, ze kterého bychom mohli 
čerpat potřebné finanční prostředky, 
podáme žádost. Pokud ne, vyměníme 
alespoň okna na severní straně budovy 
z rozpočtu obce. 
Tolik prozatím vše k naší investiční 
činnosti. 
Touto cestou bych rád poděkoval za 
dosavadní činnost všem občanům, kteří 
pomáhali zabezpečit naše sportovní, 
společenské nebo kulturní akce v 
uplynulém období. Jejich společné 
vyhodnocení plánujeme již tradičně ke 
konci prázdnin. 
Na závěr svého příspěvku chci zmínit 
ještě pár věcí, které v podstatě opakuji 
v každém vydání našeho Občasníku. 

Především bych chtěl upozornit majitele 
pejsků na povinnost uklízet po nich 
výkaly a požádat je, aby je nevodili 
vykonat jejich potřebu pod okna 
sousedů nebo, což je ještě horší, do 
okolí dětského hřiště či přímo na 
fotbalové hřiště. Množí se také stížnosti 
na volně pobíhající psy. Ne každý je 
milovník pejsků a málokomu je 
příjemné, když mu pejsek skáče na oděv 
nebo dokonce na záda, jak se také již 
stalo. 
 
Problémy se také opakují s parkováním 
automobilů. Každý obyvatel nové 
bytové výstavby by měl respektovat 
nepsané pravidlo, že svoje vozidlo 
zaparkuje před domem, kde bydlí. 
Pokud je v rodině více automobilů, měl 
by si najít místo k parkování jinde. To je 
věc slušnosti a ohleduplnosti. 
Upozorňuji také na skutečnost, že celá 
nová bytová výstavba je označena 
dopravní značkou obytná zóna, což 
mimo jiné znamená, že zde je povolena 
nejvyšší rychlost 20 km/hod. 
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Touto cestou bych také rád poprosil 
majitele auto vraků, které mají 
dlouhodobě zaparkovány na veřejném 
prostranství a nereagují na žádné výzvy, 
aby je co nejrychleji z veřejného 
prostranství odstranili, neboť se vysta-
vují nebezpečí finančního postihu. 
V Dolním Třeboníně se v poslední době 
objevil další nešvar a to jízda terénními 
motocykly po loukách, po pěšinách pro 
chodce, v lese atd. Vzhledem k tomu, že 
bezohlednost těchto „sportovců“ má 
neustále stoupající tendenci, budu  

nucen bohužel tento negativní jev řešit 
ve spolupráci s Policií ČR . 
Nekompromisně a rovněž ve spolupráci 
s Policií ČR budou řešeni vandalové, 
kteří ničí vybavení dětského hřiště u 
nové výstavby. Důrazně upozorňuji, že 
toto hřiště je určené pouze pro děti a ve 
večerních hodinách je vstup do prostoru 
dětského hřiště zakázán všem osobám.  
 
Závěrem svého příspěvku bych chtěl 
popřát všem občanům krásný zbytek 
léta. 

Pavel Ševčík 

 
Vážení spoluobčané, 
na tvorbě obecní kroniky se můžete 
podílet i Vy svými příspěvky. Půjde 
samozřejmě o takové, které stojí za 
pozornost a obohacují pohled na Třebo- 

Kronika obce Dolní Třebonín 

nínsko i příštím generacím. 
Příspěvky můžete zasílat na adresu: 
Antonín Švec, Dolní Třebonín 64, 382 01 
Dolní Třebonín. 
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Po té, co se naše škola představila 
veřejnosti v novém kabátě a rozšířila se 
o stavebně oddělenou mateřskou školu, 
se provoz i organizace jednotlivých 
součástí ustálily. O děti a žáky pečuje 6 
pedagogů a 4 provozní zaměstnanci. Od 
vydání posledního čísla Občasníku ze 
září minulého roku se v naší škole událo 
mnoho zajímavého. Děti se v průběhu 
roku kromě běžného výchovně vzdě-
lávacího procesu účastnily mnoha akcí, 
projektů a soutěží. Nová mateřská škola, 
přesněji řečeno její zahrada, se dočkala 
dokončení pergoly, která bude sloužit 
jako místo pro aktivity dětí při slunných 
dnech, umožní dětem svačit mimo 
jídelnu nebo změnit místo pro své 
hlavní vzdělávací činnosti. Plánujeme její 
využití i jako menšího pódia při 
drobnějších vystoupeních pro rodiče. 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín 
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Věříme, že se obecnímu úřadu podaří 
zajistit v brzké době finanční prostředky 
na potřebné herní prvky, aby předškolní 
děti mohly čas strávený pobytem na 
školní zahradě plně využít a důkladně 
procvičit svá těla. Také pozemek u 
základní školy bychom chtěli lépe využít. 
Začali jsme s přípravnými pracemi na 

vybudování záhonů pro výuku základů 
pěstování rostlin v rámci prac. činností. 
Na své „vyřešení“ stále čeká zchátralá 
bouda v zadní části školního pozemku, 
která slouží částečně jako sklad hraček k 
pískovišti, nářadí a starého nábytku. 
Tuto starou stavbu bychom chtěli 
proměnit ve víceúčelovou venkovní 
učebnu a záleží na souhlasu a 
možnostech zřizovatele, zda se tento 
náš záměr podaří naplnit. 
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V základní škole právě probíhá druhá 
část rozsáhlé rekonstrukce. Dojde k 
úpravám hrubé přípravny zeleniny 
v suterénu, kompletní proměnou 
projdou staré umývárny po mateřské 
škole, ze kterých vytvoříme sociální 
zařízení pro žáky ZŠ, úklidovou komoru 
a zázemí pro kuchařky. V plánu je 
kompletní výmalba včetně řady 
drobných oprav zdí. 

Poté, co se povedlo vytvořit nové 
předškolní zařízení s kapacitou 40 míst, 
zajistili jsme také potřebné navýšení 
kapacity základní školy na 74 žáků. 
Přemístěním mateřské školy do budovy 
obecního úřadu došlo k zajištění 

podmínek pro to, aby od školního roku 
2015/2016 mohlo být vyučováno i v 5. 
ročníku. Naše škola bude od nového 
školního roku organizována jako troj-
třídní. Z tohoto důvodu se zvýší i počet 
pedagogických pracovníků celkem na 8. 
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Hlavní úkol, tedy vytvořit dostatečnou 
kapacitu mateřské i základní školy pro 
místní děti, se podařilo v tomto školním 
roce naplnit. V případě, že budou v 
obou součástech volná místa, 
nabídneme je z ekonomických důvodů i 
dětem, které nemají trvalé bydliště ve 
spádovém obvodu Dolního Třebonína. 

Ze 13ti předškoláků, bylo přijato 9 dětí 
do prvního ročníku základní školy a 4 
udělen odklad povinné školní docházky. 
Do mateřské školy nastoupí celkem 8 
nových dětí. Je evidentní, že kapacita 
školky i školy bude v příštím roce 
dostatečná. 
 

Měříme své síly s ostatními 
Žáci naší školy se i v letošním školním 
roce zúčastnili řady soutěží a závodů. To, 
že se jim dařilo můžete posoudit sami z 
výsledků. 
Do okresního kola v recitaci jsme vybrali 
6 žákyň, z nichž K. Vedlová a E. 
Bernardová skončily na 1. místě a druhá 
jmenovaná postoupila se svým textem 
do krajské soutěže. 

Žáci se účastní i sportovních akcí. 
Tradičně jsme vyslali své zástupce na 
plavecké závody malotřídních škol 
v Lipně nad Vltavou s názvem „Lipenský 
Plaváček“. Zlato si odvezla T. Budková, 
H. Podruhová, J. Karásek, bronzové 
medaile pak obdržela A. Neumanová, 
M. Bouška a N. Kubešová. V zábavné 
soutěži „synchronizovaném seskoku do 
vody“ nám o půl bodu uteklo prvenství. 

Také atleti zabodovali. Na okresní 
atletické olympiádě v Kaplici změřili naši 
reprezentanti síly s atlety 11ti plně 
organizovaných škol. Ve velké 
konkurenci se naše škola umístila na 9. 
pozici. Za tento úspěch vděčí zejména P. 
Mrhalové (2 stříbrné), M. Lakomému (2 
bronzové) a H. Podruhové (1. bronzová).  

Věříme, že se nám zájem žáků o sport 
podaří udržet a že díky obnovení 5. 
ročníku ZŠ zvýšíme šanci na sportovní 
úspěchy i starších žáků. Výsledky atletů 
vnímám jako cenné i z toho důvodu, že 
naší škole chybí zázemí pro běžecké 
disciplíny a skok daleký. Ten žáci nemají 
kde trénovat. 
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Ani děti z mateřské školy nezůstávají v 
závodění pozadu. Letos se podruhé 
zúčastnila 2 čtyřčlenná družstva doprav-
ní soutěže v českobudějovickém Hopsá-
riu, kde obsadila 14. a 21. místo ze 23 
družstev. 

let mohou seznamovat s vodním 
prostředím, a to zejména zábavnou 
formou. S postupem času jsou v rámci 
výuky zvyšovány nároky a výsledkem je 
skutečnost, že velké procento žáků ve 
vyšších ročnících obstojně zvládá dva 
nebo tři plavecké styly. Plavecká výuka, 
zejména u větších škol, probíhá 
zpravidla pouze ve dvou po sobě 
jdoucích ročnících. Naše malotřídka má 
výhodu v tom, že se všichni žáci školy 
vejdou do jednoho autobusu a také, že 
plavecká škola je schopna pojmout 
všechny naše žáky najednou. Ovšem 
rozšíření naší školy a s ním narůstající 
počet dětí a žáků povede od příštího 
roku k tomu, že budeme nuceni 
plaveckou výuku mateřské školy a 
základní školy rozdělit. Přednost 
dostanou samozřejmě školáci, jimž 
plaveckou výuku předepisuje školní 
vzdělávací program. Pro mateřskou 
školu hledáme nový termín, bohužel 
zatím v českokrumlovském bazénu 
žádný volný není. V úvahu připadá i 
spojení výuky předškoláků s jinou 
školkou. 

Plavecká a předplavecká výuka 
Těší nás velký zájem rodičů o plaveckou 
výuku, a to i u dětí z mateřské školy. 
Propracovaný systém výuky 
a profesionální přístup plavčíků česko-
krumlovské plavecké školy zajišťuje, že 
děti navštěvující naše zařízení se již od 3 
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Využití herny v ZŠ & nová tělocvična 
Herna v suterénu školy není velká, 
ovšem díky nedostatku krytých prostor 
pro pohybové aktivity v Dolním 
Třeboníně je pravidelně využívána 
menšími skupinami zájemců. Od kurzů 
jógy, přes bodyforming, dětský aerobic 
až po atletiku. Využití by bylo větší, 
bohužel rozměry, podlaha, okna, ani 
ostatní vybavení nejsou uzpůsobené na 

náročnější sporty. Jsem přesvědčený, že 
vybudování moderní tělocvičny či 
víceúčelové haly je zásadním krokem 
pro zajištění potřebné vybavenosti obce 
našich rozměrů, o potřebách dětí školy 
a školky nemluvě. Věřím, že pro velký 
počet obyvatel naší obce i pro její 
vedení je sportovní centrum stále 
prioritou a její realizace bude zahájena 
co nejdříve. 

Společná setkání dětí, rodičů 
Děti i jejich rodiče využili možnosti 
vánočního i velikonočního tvoření na 
našich dílničkách. Zatímco při vánočním 
vyrábění připravovali účastníci výrobky k 
prodeji na dětském trhu v rámci zpívání 
pod vánočním stromem, před 
Velikonoci si mohli všichni své výtvory 
odnést. Děkujeme za zájem o tato 
setkání a budeme rádi, pokud mezi nás 
zavítáte v příštím roce, případně 
přijdete s novými zajímavými nápady 
pro tvorbu. 
 
Akce pro veřejnost 
Děti ze základní i mateřské školy 
připravily pod vedením pedagogů 
kulturní vystoupení na třech velkých 
kulturních událostech roku. Těmi jsou 
Mikulášská besídka s nadílkou, Setkání 
důchodců a Den matek. Naplněnost 
rozměrného sálu ve Velešíně svědčí o 
velkém zájmu rodičů o tyto akce. 
Poděkování patří především učitelkám 
základní i mateřské školy, které vnášejí 
do vystoupení invenci a dokáží v rámci 
omezené časové dotace připravit 
program, který pobaví i potěší. 

Vybrané děti svým tanečně pěveckým 
vystoupením zpříjemnily vítání nových 
občánků, které se koná zpravidla 
dvakrát v roce, vždy během sobotního 
dopoledne. Zde musíme poděkovat 
rodičům, kteří tuto obnovenou tradici 
pomáhají udržovat. 
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Vícedenní vzdělávací pobyt našich 
žáků v přírodě 
Začátkem měsíce května strávili žáci 2. - 
4. ročníku čtyři dny v šumavském 
Javorníku. Vícedenní vzdělávací pobyt 
byl i tentokrát zaměřen zejména na 
poznávání fauny i flóry, pohybové 
aktivity v přírodě, kooperaci ve sku-
pinách, navázání hlubších vazeb mezi 
žáky i pedagogy. Akce byla zpestřena 
vyprávěním autora dětské literatury, 
pana H. Klimka, který v závěru svého 
vystoupení zorganizoval autogramiádu. 
Těší nás, že akce zvýšila u žáků zájem o 
četbu. Děkujeme rodičům, kteří akci 
finančně nebo materiálně podpořili. 

Rafty pro současné i bývalé žáky 
Již počtrnácté jsme uspořádali výlet na 
raftech na atraktivní trase Český 
Krumlov – Zlatá Koruna. Akce je tra-
dičně určená zejména pro současné i 
bývalé žáky naší školy a jejich rodiče. 
Nádherné počasí všem poskytlo mnoho 
příležitostí ke koupání. 

Jak již jsem zmínil, aktivit v naší škole 
probíhá celá řada. Během celého roku 
jsme dětem umožnili shlédnutí 
nejrůznějších divadelních představení. 
Děti z mateřské školy jistě potěšil 
červnový výlet na otáčivé hlediště a 
plavba lodí v Týně nad Vltavou. 
Školáci si zase mohli vyzkoušet cestu 
časem v Písecké Sladovně, vyřádit se v 
Zeměráji nebo si zopakovat témata z 
dopravní výchovy v Hopsáriu. Více 
informací i fotografií z akcí, které naše 
škola pořádá naleznete na webových 
stránkách www.zstrebonin.cz. 
 
Za kolektiv pracovníků školy přeji všem 
obyvatelům obce příjemně strávené 
léto. 

Mgr. Jan Švec, ředitel školy 

http://www.zstrebonin.cz/
http://www.zstrebonin.cz/
http://www.zstrebonin.cz/
http://www.zstrebonin.cz/
http://www.zstrebonin.cz/


Dlužno dodat, že kromě příjemně 
stráveného odpoledne v „bajkerské“ 
atmosféře závodů stále celoročně 
přetrvává problém, kterým je 
přítomnost dětí bez dozoru rodičů a 
potřebného vybavení. Čekat se změnou 
na okamžik, až se „něco“ stane, nebývá 
u takto nebezpečného sportu zrovna 
  tou správnou strategií. Proto 
        chceme požádat rodiče, 
             aby projevili větší 
                zájem o své děti, 
                  které na hřiště pou-
                   štějí a také častěji 
                   nabídli pomoc při 
                   úpravě skoků. 
 

Bikepark 
Rodinka sportovních soutěží se nedávno 
rozrostla o dalšího člena, konkrétně o 
„Bajkové závody“ v našem Bikeparku. 
Zde jde o závody vskutku adrenalinové. I 
ti nejmenší mají možnost na svých 
strojích projet zdejší překážky, 
které jsou odstupňované 
podle obtížnosti. Nechy- 
bí ani doprovodný pro- 
gram, hudba a občer- 
stvení. Úsměvným 
zpestřením je závod 
rodičů, kteří si vzá-  
jemně nic nedarují. 
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Kulturně společenský a sportovní život v obci 

Sportovní akce 
V září, listopadu, březnu a dubnu se 
opět skupina nadšených sportovců 
zapojila do celoroční soutěže s názvem 
„Třebonínská klání dvojic 2015“. 
Smíšené dvojice spolu bojují nejen o 
vítězství v jednotlivých disciplínách 
(pétanque, bowling), ale také o celkové 
prvenství. Všichni účastníci pak za svou 
snahu získají krásné ceny. Soutěž je 
otevřená pro borce cca od 12ti let. Není 
nutné se účastnit všech čtyř disciplín. 
Pro menší děti je organizována obdobná 
soutěž, složená z jarního a podzimního 
pétanque. I zde jsou k vidění nervy 
drásající souboje. Pro děti je vždy 
připraveno mnoho věcných cen. U všech 
těchto akcí samozřejmě nechybí 
občerstvení, často obohacené o domácí 
buchty, koláče a jiné pochutiny. 

Velké poděkování patří Lence a Petrovi Lakomým, kteří stavbu areálu iniciovali a díky 
kterým se daří bikepark udržovat. Za své si vzali i pořádání cylkozávodů. 
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Kulturní a společenské akce 
Po říjnovém vítání občánků následovala 
další kulturní událost, kterou byla 
prosincová Mikulášská besídka s 
nadílkou. Program měl tradiční 
uspořádání. Před zraky rodičů dětí 
třebonínské školy a ostatních rodinných 
příslušníků proběhl kulturní program. 
Přihlížející trojice Mikuláš, čert a anděl 
na závěr vystoupení zhodnotili a předali 
všem malým účastníkům sladkou 
nadílku. 

Hojně navštěvovanou akcí se stalo naše 
zpívání pod vánočním stromem. Nebylo 
tomu jinak ani koncem minulého roku. 
Skupina muzikantů Kapka se postarala o 
příjemné hudební podkreslení celého 
večera. Přítomní ovšem kromě zpívání 
koled mohli ochutnat výborné pečené 
placky, vánoční punč, domácí cukroví 
nebo si zakoupit výrobky na dětském 
vánočním trhu či projít adventní 
spirálou. 

Nasát vánoční atmosféru pravidelně 
vyrážíme i do větších měst. Tentokrát se 
naši spoluobčané vydali do adventní 
Prahy. Zájezd byl obohacen shlédnutím 
muzikálu Antoinetta, královna Francie. 
Příjemným doplňkem mozaiky 
kulturních akcí jsou také pořady pro 
nejmenší. V prosinci a dubnu mohly děti 
shlédnout dvě pohádky v podání 
divadelních společností Rybníkáři a 
Rolnička. Ani dospělí nepřijdou zkrátka. 
Letní zájezdy na otáčivé hlediště jsou 
pravidelně vyhledávanými akcemi. 
V červnu se autobus zájemců vydal 
shlédnout představení Pes Baskervilský.  



Pro naše seniory jsme 
uspořádali začátkem března 
tradiční setkání, jež uvedl 
kulturní program základní a 
mateřské školy. 
Večer pokračoval v tradičním 
duchu. Po úvodním slovu 
pana starosty hrála k posle-
chu a tanci živá kapela. 
Dopravu na akci a zpět 
zajistila obec dvěma auto-
busy.  

16 
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700 let první písemné zmínky 
o osadách Prostřední a Horní Svince.  
V letošním roce čekala osady Horní a 
Prostřední Svince významná událost. 
Uplynulo právě 700 let od první písemné 
zmínky o těchto osadách. Celé přípravy 
oslav se ujali především svinečtí hasiči 
v čele se svým starostou panem Jaromírem 
Markem, za vydatného přispění vedoucí 
místní knihovny paní Marie Markové. 
V přípravném výboru pracovali další hasiči, 
jako pan Václav Janouch, Ing. Vladimír 
Perník a Jan a Zdeněk Rathouzovi. Občany 
zastupovala při přípravách paní Jana 
Křišťanová.  
Vlastní přípravy začaly již v loňském roce, 
kdy hasiči požádali Obec Dolní Třebonín 
především o finanční pomoc při přípra-
vách, protože sami by nemohli tuto akci 
finančně zvládnout. Pro účely oslavy byla 
provedena fotografická dokumentace sou-
časného stavu stavebních objektů Svinec-
ka, ze které byl při setkání připraven 
výstavní panel, aby se návštěvníci mohli 
podívat, jak vypadá jejich „stavení“ 
v současnosti. 

Oslavy vypukly 6. června 2015 ve 14.00 
hodin, ale již krátce po poledni se začali 
rodáci, občané a přátelé Svinců scházet 
v připraveném stanu. Příchozí se zapsali do 
pamětní knihy k nemovitosti, ve které 
bydlí, bydleli nebo mají k ní nějaký vztah a 
dostali na památku upomínkové předměty. 
Celý program uváděla paní Jana Křišťa-
nová. Nejprve dala slovo starostovi obce 
panu Pavlu Ševčíkovi a pak starostovi 
svineckých dobrovolných hasičů panu 
Jaromíru Markovi. Po nich vystoupil pan 
Šimánek, který přítomné seznámil 
s dobou, kdy a za jakých okolností k první 
písemné zmínce došlo. Pak už následovala 
volná zábava, která byla zpestřena 
vystoupením tanečního folklorního sou-
boru Soumrak. K tanci a poslechu po celé 
odpoledne a večer hrála hudba Samsonka. 
Pro děti bylo připraveno divadlo o 
Budulínkovi a nafukovací skákací hrad. 
Setkání se zúčastnilo více než 300 
návštěvníků, z nichž 283 se zapsalo do 
pamětní knihy. Nejvzdálenějším návštěv-
níkem z České republiky byl pan Václav 
Smola z Ostravy a nejvzdálenější 
„světovou„ návštěvnicí byla paní Marie 
Drummont, rozená Janouchová z Kanady, 
z města Milton. Nejstarším návštěvníkem 
byl 91letý občan Dolní Svince pan Josef 
Žáček. 
Závěrem je nutné poděkovat především 
starostovi obce Dolní Třebonín, že Svin-
čákům umožnil takovouto velkou a 
finančně náročnou akci pro občany osad 
Dolní, Horní a Prostřední Svince ať 
současné nebo i dřívější a pak členům 
Sboru dobrovolných hasičů v Prostřední 
Svinci, vedoucí místní knihovny a ostatním 
občanům, že našli odvahu a do takovéto 
akce se pustili. 

Za organizátory Jaromír Marek 
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Mezi nejnavštěvovanější akce roku 
bezesporu náleželo dubnové pálení 
čarodějnic. I v letošním roce zajistilo 
vedení obce rozměrný stan, který pojme 
desítky lidí a je garancí, že nebude akce 
ohrožena při nepříznivém počasí. Díky 
sdružení dobrovolných hasičů vyrostla 
na obecním hřišti vysoká vatra. V 
podvečer 30. dubna se pak členové této 
jednotky postarali o vztyčení májky. 
Jejich práce ovšem pokračovala i nadále 
požárním dohledem a řízením provozu 
při průvodu lampiónů. Po dětských 
soutěžích proběhla krátká diskotéka, při 
které porota vybírala nejkrásnější 
dětskou a dospělou čarodějnici. Letos 
podruhé si dospělá čarodějnice odnesla 
putovní sošku s pálené hlíny a originální 
certifikát. Pro dětské čarodějnice bylo 
připraveno mnoho sladkostí a odměn. 
Večerní program doplnila hudbou 
kapela Limit. Hlady nikdo nestrádal, 
jelikož bylo k dispozici, kromě pestrého 
výběru nápojů, pečené prase, špekáčky, 
placky, cukrová vata, klobásy a mnoho 
dalšího. 
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Jak vidno, obecní úřad prostřednictvím členů sportovně kulturní komise a dalších 
spoluorganizátorů či aktérů pravidelně pečuje o rozmanitost kulturně společenského 
a sportovního života. Více informací i obrazového materiálu můžete shlédnout na 
stránkách obce www.dolnitrebonin.cz. 
 
Tato pestrá nabídka akcí se stala pevnou součástí života naší obce a jakousi 
samozřejmostí. Ovšem je třeba si uvědomit, že za každým uvařeným punčem, 
objednaným autobusem, vytištěným plakátem, předaným pohárem nebo opečenou 
klobásou je práce lidí, kteří nehledí na čas a jsou ochotni část svého volna věnovat 
právě Vám, spoluobčanům. Všem pořadatelům a organizátorům zmíněných akcí patří 
velké poděkování. 

Za sportovně kulturní komisi Mgr. Jan Švec. 

Před letními prázdninami si rodiče s 
dětmi užili mnoho soutěží a zábavy v 
průběhu „Rozloučení se školou“. Ani 
mírný déšť neodradil přítomné od 
absolvování celého okruhu. Během 
odpoledne si mohli všichni vyzkoušet 
například střelbu z airsoftových zbraní, 
povozit se na konících, zavítali do místní 
kovárny nebo si vyzkoušeli malování na 
obličej. Před závěrem akce si mohli 
zájemci zatancovat v moderním rytmu. 
Nechybělo ani občerstvení a pouťový 
stánek se vzduchovkami. 

http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
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Redakční zpracování 

 
 
8.8. Volejbal Třebonín Open 2015 
6.9. Dětský cyklovýlet 
19.9. Podzimní Třebonín Pétanque Open 2015 
26.9. Podzimní bikrosové závody 2015 
3.10. Podzimní Dětský Třebonín Pétanque Open 
10.10. Výlet na Kleť pro děti 
24.10. Drakiáda 
14.11. Svatomartinská husa a beseda 
17.11. Zájezd do solných lázní Gmünd 
21.11. Podzimní Třebonín Bowling Open 
4.12. Mikulášská besídka s nadílkou 
12.12. Adventní zájezd 
18.12. Zpívání u vánočního stromu 
27.12. Vánoční divadélko 
 

Více informací… 
 
reditel@zstrebonin.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
laky@necoss.net 
mrazek@ckrumlov.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
kraus@khf.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
mrazek@ckrumlov.cz 
 

Akce, které nás letos ještě čekají 

 
 
 Pondělí 07:30 – 09:30  a  12:00 – 14:45 
 Úterý 07:30 – 09:30  a  12:00 – 14:45 
 Středa 07:30 – 09:30  a  12:00 – 17:30 
 Čtvrtek 07:30 – 09:30  a  12:00 – 14:45 
 Pátek 07:30 – 09:30  a  12:00 – 14:45 
 

Provozní doba pošty v Dolním Třeboníně 
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