
Úvodní slovo starosty obce

Vážení občané,

na prahu nového roku bych Vám všem chtěl popřát vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví a spokojenosti v pracovním i osobním životě. Co nás jako obec v tomto
roce čeká nebo, lépe řečeno, co pro tento rok plánujeme:

Stavba víceúčelové sportovní haly
Především je to velkou většinou občanů očekávaná stavba víceúčelové spor-
tovní haly. V současné době probíhá územní řízení, po vydání územního roz-
hodnutí bude podána žádost o stavební povolení. Byl již také zadán prováděcí
projekt, který by měl být hotov do konce března. Po jeho dokončení proběhne
výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Na tuto akci máme již také v plném rozsahu předjednán hypoteční úvěr za ve-
lice výhodných podmínek. Ten ještě nebyl přijat a schválen zastupitelstvem,
protože se objevila možnost získání dotace od MŠMT. Žádost již byla podána.
Až budeme znát výsledek, rozhodneme o případném čerpání úvěru a jeho výši. 

Realizace stavby tedy není již závislá na finančních prostředcích, ale na získání
plnomocného stavebního povolení. Stavbu jsme bez velkých problémů schopni
postavit i bez dotace, z vlastních prostředků a úvěru. S trochou optimismu si
dovolím tvrdit, že sportovní hala by mohla stát do konce tohoto roku.

Čistírna odpadních vod
Další větší akcí je intenzifikace čistírny odpadních vod, která byla vyvolána
Povodím Vltavy. To nebylo spokojeno s výsledky kontrolních odběrů vy-
pouštěných vod.

V současnosti je na čističku napojeno necelých 1000 osob a, i když je kon-
struována na 1100, svou funkci plní již jen s vypětím všech sil.

Negativní roli zde sehrávají balastní vody, které se dostávají do potrubí nejen
různými jeho netěsnostmi, ale i díky staré kanalizaci v obci, která není oddílná. 

Na její rekonstrukci se nám podařilo získat dotaci od ministerstva zemědělství.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele prací.
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Bývalý DPS Záluží
V nejbližších dnech bude podána žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken
a kotle v bývalém DPS v Záluží č. p. 3. Příslušná dokumentace byla již
zpracována a bylo zahájeno řízení pro vydání stavebního povolení. 

Vodovod v Prostřední Svinci
Pokračují také přípravné práce na napojení vodovodu v Prostřední Svinci
z vodovodního řadu Dolní Třebonín. Zde již bylo vydáno územní rozhodnutí. 

To jsou tedy hlavní úkoly, které v tomto roce musíme splnit.

Parkovací místa v bytové výstavbě
Skoro v samém závěru loňského roku jsme začali s vyznačováním parkovacích
míst v posledním, čtvrtém kruhu bytové výstavby a jeho bezprostředním okolí.
Důvodem tohoto opatření byly neustálé dohady, kdo a jak má nebo nemá
v těchto místech právo parkovat.

V souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích byla tedy vyzna-
čena parkovací místa. Každé parkovací místo je označeno číslem domu a bytu.
Jedno parkovací místo je tedy určeno vždy pro nájemníka jednoho bytu.
V případě, že nájemník příslušného bytu má postavenou garáž, pergolu či kryté
stání, má své místo k parkování určeno před těmito stavbami.

Přes veškerou snahu se mohlo stát, že ne všichni občané, kterých se toto
opatření týká, jsou spokojeni a místo pro parkování jejich vozu není tam, kde
by si jej přáli. 

Tímto bych je chtěl požádat o trochu vstřícnosti a pochopení. Práce k vyznačení
parkovišť budou pokračovat i v tomto roce v dalších částech nové bytové
výstavby. Věřte, že stanovení či přidělení parkovacích míst nebylo vůbec
jednoduché.

Mimo výše uvedených investičních akcí budeme i v tomto roce prostřednictvím
naší kulturní komise realizovat řadu kulturních, společenských a sportovních
podniků. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se v uplynulém roce podíleli větší či
menší měrou na  realizaci všech výše uvedených aktivit, za jejich práci a věřím,
že svou přízeň zachovají obci i v roce 2016. 

Pavel Ševčík, starosta obce Dolní Třebonín
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,

chtěl bych Vás stručně seznámit s tím, co se podařilo v poslední době
realizovat, na čem se pracuje a co považujeme za důležité pro tento rok.

1. Výměna balkonů v I. kruhu

Podařilo se vyměnit kompletní konstrukce 16 balkonů. V letošním roce se zasa-
díme o to, aby byly pokryty všechny požadavky, protože v některých případech
je technický stav balkonů vyloženě havarijní.

2. Označení parkovacích míst ve IV. kruhu

Vzhledem k neutěšené situaci s parkováním byla parkovací místa vyznačena
a ke každé bytové jednotce přiděleno jedno místo.  Kdo chce, tak vidí, že se
situace uklidnila. Takto by měla být vyznačena parkovací místa ve všech
kruzích.

3. Nebezpečné přecházení u STK

Zúčastnil jsem se řady jednání na dopravní policii a odboru dopravy
Jihočeského kraje. Po několika konzultacích byla podána žádost o přeznačení
a byla přijata jako oprávněná. Policie vyhotovila návrh přeznačení, který teď
prochází „kolečkem“ na odboru dopravy Krajského úřadu. Tam nám přislíbili,
že k přeznačení dojde na přelomu února a března. Samozřejmě, že tuto situaci
budeme i nadále sledovat až do realizace.

Přechod pro chodce tu bohužel není z několika důvodů možný zejména proto,
že se jedná o silnici I. třídy.

4. Výjezd z Dolního Třebonína směrem na České Budějovice u Krnína

Zároveň proběhlo jednání ohledně přeznačení, popř. „lajnování“ u tohoto
výjezdu, který považujeme i po snížení horizontu za nebezpečný. Žádost byla
přijata a bude zpracována.

5. Chodník Dolní – Horní Třebonín.

Zúčastnil jsem se také jednání na stavebním úřadě a dopravní policii ohledně
vyjádření SÚS k tomuto chodníku. Všichni dobře víme, že je to již dlouho
diskutované místo a mělo by být realizováno s co největším citem a smyslem
pro bezpečnost. S vyjádřením SÚS nikdo při projednání nesouhlasil. Nyní
probíhá připomínkové řízení a o dalším postupu Vás budeme informovat.
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Co bychom chtěli v tomto roce dále prosazovat:
• realizaci chodníku Dolní – Horní Třebonín

• podporovat žádost o dotaci na výstavbu kulturně – sportovního centra

• realizaci autobusových zastávek a zkulturnění stávajících

• dokončení chodníku „bytovky – škola“

• osazení  parku na návsi lavičkami a odpadkovými koši

• a v neposlední řadě chceme podporovat výstavbu venkovního víceúče-
lového hřiště a to především pro děti a mládež

Ani my nejsme plně spokojeni s tím, co se ještě nepodařilo zrealizovat, zlepšit.
Určitě i Vy to vidíte podobně. Jsem přesvědčen, že se i mezi Vámi najde řada
kvalitních podnětů. Neváhejte a kontaktujte nás - společné řešení není nikdy ke
škodě. Důležité je uznání dobrého nápadu a to by nemělo chybět v myšlení
žádného z nás.

Jinak Vám přeji úspěšný rok 2016, hodně zdraví a nám všem co nejvíce zrea-
lizovaných akcí, které budou pro naší obec prospěšné.

Zdeněk Přívratský, místostarosta

Obecní úřad informuje

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 
2016 pro obec Dolní Třebonín
Údaje k dani z pozemků:

katastrální území  prům. cena zem. půdy (Kč/m2)
Dolní Svince 5,21
Dolní Třebonín 5,01
Prostřední Svince 4,84
Štěkře 3,79
Záluží nad Vltavou 3,96

Koeficient pro stavební pozemky (F) je stanoven pro celé území obce 
ve výši 1,4.
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Údaje k dani ze staveb a jednotek:

Koeficient pro budovy obytných domů (H), ostatních budov tvořících 
příslušenství k budovám obytných

domů (I), zdanitelných jednotek (R) a ostatních zdanitelných jednotek (Z) 
je stanoven pro celé území obce ve výši 1,4.

Informace k místním poplatkům
Od 1. 1. 2016 je možno uhradit poplatky za komunální odpad a za psa na rok
2016 do pokladny obce nebo na účet číslo: 4329241/0100.

Poplatky jsou splatné do 31. 3. 2016.

Sazba poplatku za komunální odpad
osoba s trvalým pobytem na území obce 550,- Kč/rok
vlastník nemovitosti v katastrálním území 550,- Kč/rok

Sazba poplatku za psa
Vlastník psa s trvalým pobytem v obci Dolní Třebonín bydlící:
v rodinném domě, zem. Usedlosti 150,- Kč/rok
v bytovém domě 350,- Kč/rok
v osadách Čertyně, Štěkře, D. a H. Svince 100,- Kč/rok
na samotě (400 m)   60,- Kč/rok

Slevy a osvobození od poplatku naleznete na webu obce 
www.dolnitrebonin.cz – odkaz Místní poplatky
Tuto skutečnost je nutno nahlásit na obecním úřadě.

Upozornění Mysliveckého sdružení Dolní Třebonín
Myslivecké sdružení Dolní Třebonín
má dlouhodobě špatné zkušenosti
s některými majiteli psů, kteří je ven-
čí na honebních pozemcích. Ti své
pejsky nechávají volně pobíhat po
polích nebo v lese. Je sice hezké, že
se pejsek proběhne a vyvenčí, proběh-
ne všechny remízky v poli a zabaví
se,  na druhou stranu však plaší zvěř
nebo ji přímo štve. 

V lepším případě tato zvěř přeběhne
mimo honitbu, v horším dostane zápal
plic nebo skončí pod koly moto-
rových vozidel. Tyto škody nejsou za-
nedbatelné, ročně tak jen v našem
revíru uhyne v průměru kolem 20 ks
zvěře. Velké škody na zvěři také vzni-
kají v době hnízdění či vyvádění mlá-
ďat. Tímto bych chtěl poděkovat
všem rozumným a zodpovědným ma-
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jitelům pejsků, kterých je drtivá větši-
na, že respektují nejen základní
pravidla slušného chování, ale i zákon
o myslivosti. Je si třeba uvědomit i tu
skutečnost, že v krajním případě a za
přesně daných podmínek může
myslivec psa, který štve zvěř a je

zjevně mimo kontrolu jeho majitele
i zastřelit. 

S přáním všeho dobrého 
v novém roce

František Burger
hospodář MS D.Třebonín

Obecní knihovna
Třebonínská knihovna se nachází
v budově obecního úřadu v I. patře
přímo naproti schodům. Nabízí své
služby obyvatelům různého věku
i zájmů. V knihovně najdete literaturu
naučnou, beletrii a časopisy pro děti
i dospělé. 

Mimo literaturu pořizovanou z roz-
počtu obce nebo věnovanou darem od
občanů, jsou do naší knihovny zapůj-
čovány knihy z Městské knihovny
v Českém Krumlově. 

S krumlovskou knihovnou a dalšími
knihovnami v okolí máme společnou
počítačovou databázi, takže lze
vyhledat konkrétní knihu i v jiných
knihovnách v okolí. Kromě půjčování
knih je možné využívat internet a ně-
které další knihovnické služby. Pro
obyvatele Třebonína a k němu náleže-
jících obcí je registrace zdarma. 

Michaela Odvárková, knihovnice

Otevírací doba knihovny je od 1.1.2016 nově:
středa 16.30 – 18.30 hodin. 

Dolní Třebonín na Internetu
Po osmi letech fungování webových
stránek obce www.dolnitrebonin.cz
chystáme v letošním roce jejich
kompletní vylepšení tak, aby naše
stránky byly dobře vidět v mobilních
telefonech, na tabletech a celkově
byly ještě přehlednější a užitečnější.
Obsah webu zůstane zachovaný,
změní se jen způsob a styl jeho zob-
razení a vylepší se i správa stránek. 

Od začátku roku 2007 vyslal server
přes 6.900.000 webových stránek do
96 zemí světa. 95% našich návštěvní-
ků je z Čech. Na dalších místech jsou
přístupy z Německa, Slovenska a Ra-
kouska. Zaznamenali jsme stažení
stránek i ze Singapuru, Toga, Mexika
nebo Keni. Na obecním webu je
v současnosti 560 stránek, 11.600 fo-
tografií a 1.200 dokumentů.

Lubor Mrázek, správce webu
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Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Genetická metoda poprvé na naší základní škole
Na naší základní škole se žáci –
prvňáci – od září začali učit číst tzv.
GENETICKOU METODOU. Tato
metoda má původ v tzv. zapisovací
metodě Josefa Kožíška, který jí
využíval v první polovině 20. století. 

Genetická metoda navazuje na přiro-
zený vývoj a dovednosti dítěte již v
předškolním věku, kdy dítě dokáže
číst některá velká tiskací písmena
a také se tiskace podepsat. Učí číst

pomocí hláskování a pomocí sluchové
syntézy děti hlásky spojují do slov
a vět. V 1. etapě genetické metody
děti čtou i píšou hůlkovými písmeny,
ve 2. etapě přechází k malým tiskacím
písmenům, která žáci pouze čtou –
nepíší jimi. Ve 3. etapě začínají psát
do písanek a seznamují se s psacími
tvary písmen. Letošní prvňáčci se
během pár měsíců pomocí této
metody naučili velmi rychle číst
slova, věty, ale i jednoduché příběhy,
pohádky, hádanky.

Jsou velmi dobře motivováni a čtení
je baví, chápou smysl přečteného
textu a rozumí mu. Samozřejmě, že
žádná metoda čtení se neobejde bez
trpělivosti a vzájemné spolupráce
školy a rodiny. 

Mgr. Karla Hospodářská
učitelka 1. ročníku ZŠ

II. etapa rekonstrukce školy
Do prvního ročníku základní školy
zasedlo celkem 9 žáků. Základní ško-
lu navštěvuje celkem 48 žáků rozdě-
lených do 3 tříd. Ve dvou odděleních
mateřské školy je zapsáno 34 dětí
z toho 12 je předškoláků. Během loň-
ského léta proběhla II. etapa rekon-
strukce školy, zaměřená na zbývající
část školy. V rámci prací jsme vybu-
dovali moderní toalety pro chlapce
a dívky se stropním vytápěním
a změnou prošla i šatna. Ta sousedí

s nově vystavěnou úklidovou komo-
rou a sprchovým koutem kuchařek.
Našim kuchařkám jsme z původní
knihovny vytvořili šatnu. Pro uložení
knih jsme nechali vyrobit třímetrový
policový systém ve sborovně. Menší
úpravou prošel i suterén školy. Zde
vznikla hrubá přípravna zeleniny.
Bylo nutné vytvořit odpadní systém
a zavést vodu a elektřinu. V souvis-
losti s rekonstrukcí došlo k výměně
kanalizačního potrubí na školním po-
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zemku v délce asi 30ti metrů. Celou
školu jsme během letních měsíců ne-
chali vymalovat.

Kromě stavebních úprav doznala urči-
té změny i organizace výchovně vzdě-
lávacího procesu. Provoz školní dru-
žiny je prodloužen každý den do
16:50 hodin, zavedli jsme trojtřídní
organizaci školy, která je sice provoz-
ně i organizačně náročnější, ovšem
c h c e m e n a b í d n o u t r o d i č ů m
plnohodnotný první stupeň se vším,
co k němu patří.

Naše škola se za posledních několik
let posunula o obrovský krok vpřed.
Počínaje výměnou střešní krytiny,
přes vyasfaltování přístupové plochy,
výměnu oken a zateplení celé budovy,
rozsáhlou vnitřní rekonstrukci,
modernizaci kuchyně až po zřízení
nové mateřské školy v budově
obecního úřadu.

Tím však naše plány do budoucna ne-
k o n č í . C h c e m e p o k r a č o v a t
v modernizaci vnitřního vybavení
školy a v souladu se strategií rozvoje
školy usilovat o rozšíření prostor pro
zájmové vzdělávání s odpovídajícím
zázemím školní družiny.

Jedním z plánovaných kroků je od-
stranění starého nevyhovujícího skla-
du za budovou školy a jeho nahrazení
pergolou, která by sloužila nejen jako
sklad materiálu, ale také pro zájmové
vzdělávání. Její využití by mohlo být
velice široké. Zajímavá by zde byla
i výuka vybraných předmětů v rámci
vzdělávání. Rovněž by zde vzniklo
zázemí pro pořádání společných akcí
s rodiči. Plánujeme i zvelebení
školního pozemku, který by měl být
více funkční. 

Chceme jej rozdělit na část okrasnou
a část pohybově relaxační. U mateř-
ské školy nám prozatím vyrostla per-
gola se skladem, která umožňuje po-
byt přibližně 24 dětí. Děti zde již mají
k dispozici nové pískoviště a klouzač-
ku. Také máme konkrétní představu
o herních prvcích, které by u našich
nejmenších rozvíjely všestranné po-
hybové dovednosti.

Z našeho pohledu posledním a zá-
sadním krokem k zajištění vhodných
podmínek pro vzdělávání je stále vý-
stavba nové tělocvičny. Věříme, že po
dlouhých letech plánování a odkladů,
se v dohledné době podaří tento spor-
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tovní stánek vybudovat, a že v rámci
výstavby bude počítáno i s vhodným
venkovním vybavením, jako je sektor

pro sprinty a skok daleký, volejbalový
kurt, fotbalové hřiště apod.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Slavnostní zahájení školního roku

Tradiční zahájení nového školního
roku proběhlo v úterý 1. září 2015
v I. třídě základní školy.  

Žáci se seznámili s novou paní
učitelkou, která je bude po celý rok
provázet na jejich cestě za poznáním.

Pro každého prvňáka byl připraven
kufřík se školními potřebami. Děti
i jejich rodiče přivítal samozřejmě
i pan starosta Pavel Ševčík, který
přinesl našim nejmenším školákům
veliké čokolády.

Náš učitelský sbor se rozrostl o nové
kolegyně. V základní škole nyní vyu-
čují 4 pedagogové, v mateřské škole
máme 3 učitelky.

Ve školní družině se o zájmové vzdě-
lávání starají 2 vychovatelky v rámci
ranního a odpoledního provozu.
Provoz školy v Dolním Třeboníně
mají na starosti 4 pracovnice.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Střípky z dění v naší škole

V září mohli současní i bývalí žáci se
svými rodiči zavzpomínat na
předchozí školní rok při tradičním
„Promítání fotek“ ve školní družině. 

S a m o z ř e j m o s t í b y l o i m a l é
občerstvení připravené přímo dětmi.

Od října zahájili pravidelnou činnost
zájmové útvary, vedené našimi peda-
gogy: atletický kroužek, kroužek
stolního tenisu, recitace a sborového
zpěvu. Mimo tyto činnosti poskytuje-
me dětem v mateřské škole možnost
výuky angličtiny a aerobiku. I žákům
základní školy zprostředkujeme
aerobik a dále mohou navštěvovat
kroužek keramiky, jógy a ná-
boženství. Pokud bude zájem, na-
bídneme žákům od pololetí i pří-
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rodovědný kroužek. Tato nabídka je
doplněna přítomností odloučeného
pracoviště ZUŠ Velešín, která posky-
tuje výuku v pronajatých prostorách
4 dny v týdnu.

Začátkem října jsme žákům zpestřili
výuku exkurzí v Grafitovém dole
Český Krumlov, při které se svezli
důlním vláčkem a zažili na vlastní
kůži podmínky, ve kterých museli
horníci pracovat. Zajímavý výklad
pak byl zakončen v tamním ob-
chůdku, kde si mohli všichni nakoupit
nejrůznější nerosty a horniny. 

Mezi mladší žáky zase zavítala pra-
covnice ekocentra Šípek, aby si popo-
vídali na téma „Všichni potřebují
domov“. Žáci se dozvěděli řadu zají-
mavostí o přezimování a přizpůso-

bování se zvířat proměnám přírody.
Naučili se poznávat vybraná pobytová
znamení a vyrobit krmítka.

V mateřské i základní škole se děti
opět zapojily do celoročního projektu
Recyklohraní. Koncem října jsme
uspořádali sběr baterií. Za nasbírané
baterie a plnění ekologicky zamě-
řených úkolů pak naše škola dostává
body, které může následně proměnit
ve věcné ceny. 

V lednu si zase vyzkoušely vyrobit te-
lefon z plastových kelímků a prováz-
ku. Věřte nebo ne, fungoval skvěle.

V listopadu jsme si přímo ve škole
mohli prohlédnout živého netopýra.
Lektorka z Českého nadačního fondu
pro vydru žákům vyprávěla o tomto
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legendami opředeném savci v rámci
programu „Netopýři nejsou upíři“.

Také listopad byl věnován ekologii.
V jeden den jsem uspořádali celkem
3 po sobě jdoucí programy zaměřené
na recyklaci odpadů. Pracovník firmy
EKO-KOM velmi příjemným způso-
bem zprostředkoval dětem v mateřské
škole i žákům postupy při recyklaci
jednotlivých materiálů. 

Děti si zahrály zajímavé hry a třídění
odpadů vyzkoušely na vlastní kůži.
Určitě si již barvy kontejnerů nesple-
tou.

V prosinci k nám do předškolního za-
řízení zavítali představitelé stavební
firmy UMMAK, aby dětem v před-
vánočním čase předali drobné dárky.

Děti jim na oplátku předvedly krátké
představení. 

Poslední měsíc v roce je samozřejmě
ve znamení Mikulášské besídky
a vánočně laděných aktivit.

Mikulášskou besídku s nadílkou
mohli rodiče shlédnout ve velešínské
Restauraci U Zlaté Podkovy.

12



Sál byl opět obsazený do posledního
místečka. Velice nás těší zájem rodičů
o tuto akci, stejně jako podpora pří-
prav na kulturní vystoupení. Letos se
na besídce objevili dokonce dva čerti.

Před Vánocemi jsme uspořádali
Vánoční dílničky zaměřené na drobné
ruční práce s cílem vyrobit vánoční
dekorace a doplňky. 

Také zde musíme všem rodičům
a přítomným poděkovat za čas, který
s námi strávili. Výrobky pak byly pro-
dávány v průběhu dětských vánočních
trhů při zpívání u vánočního stromu.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Nový vzhled školního webu
Do nového roku 2016 jsme vstoupili
grafickou úpravou školního webu in-
spirovanou vzhledem naší základní
školy. Modernější vzhled, na kterém
jsme pracovali koncem roku 2015,
zohledňuje v současnosti často použí-
vané širokoúhlé monitory, lépe využí-
vá rozložení menu na obě strany, umí

barevně odlišit příspěvky k akcím,
které proběhly, od aktuálních. Od
roku 2006 jde tedy o zásadnější
změnu, která si klade za cíl stránky
zpřehlednit. K lednu 2016 je na na-
šich stránkách ke shlédnutí přes
20500 fotografií.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Školská rada informuje
Při základní škole v Dolním Třeboní-
ně poprvé zasedala 12. listopadu 2015
nově zvolená školská rada. Školská
rada je tříčlenná, kde mají svého zá-
stupce rodiče žáků, pedagogičtí pra-
covníci a zřizovatel. Za rodiče byla
zvolena paní Martina Lipovská, za
pedagogické pracovníky paní
Mgr. Karla Hospodářská a zřizovate-
lem byl jmenován pan Mgr. Roman
Kurz. Na prvním jednání rady byla
projednána a schválena Výroční
zpráva školy, zvolen předseda školské
rady (Roman Kurz), projednával se

jednací řád rady aj. Zápisy ze školské
rady jsou zveřejněny na internetové
stránce školy. Na školskou radu se
můžete obracet se svými podněty, ná-
vrhy a připomínkami týkajících se
zejména vzdělávacího programu,
školního řádu atd. Obracet se můžete
samozřejmě přímo osobně na jednot-
l i v é č l e n y , n e b o n a e m a i l :
skolskarada@zstrebonin.cz. Těšíme
se na spolupráci s Vámi a přejeme po-
hodový rok 2016.

Mgr. Roman Kurz
předseda školské rady
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Ohlédnutí za děním v obci od minulého Občasníku

Třebonínský teenager vydal odbornou knihu
V srpnu tohoto roku proběhl v prosto-
rách informačního centra správy Ná-
rodního Parku Šumava ve Stožci
slavnostní křest knihy teprve patnácti-
letého autora z Dolního Třebonína
Luďka Němce: Krásná Hora –
Schönberg im Böhmerwald, Historie
zapomenuté šumavské tkalcovské vsi.

Luděk Němec (student kvarty Čes-
kého reálného gymnázia v Českých
Budějovicích) sbíral informace a foto-
grafický materiál pro svou publikaci
po čtyři roky. Základem práce byl
vlastní terénní průzkum na místě, na
něj navazovala badatelská práce

v knihovnách, archivech, komunikace
s b ý v a l ý m i r o d á k y , v ý z k u m y
v Bavorsku aj. Nyní jeho souhrnné
poznatky vychází knižně zpracovány.
Na téměř 170 stranách je zachycena
historie zaniklé šumavské obce od je-
jího založení až po vysídlení a zánik
po druhé světové válce. 

Jménem obce Dolní Třebonín gra-
tulujeme Luďkovi i rodičům k úspě-
chu a věříme, že v letošním roce se
podaří zorganizovat i posezení nad
knihou pro naše občany.

Helena Zemanová
radní obce Dolní Třebonín

Sportovní akce

Od vydání posledního čísla našeho
Občasníku se udála řada sportovních
podniků. Prvním z nich byl srpnový
volejbalový turnaj amatérských týmů,
který pořádala naše tělovýchovná
jednota ve spolupráci se sportovně
kulturní komisí obce Dolní Třebonín. 

I přes velice teplé počasí, které by
mohlo leckoho od sportovních aktivit
odradit, dorazily 4 týmy. V průběhu

turnaje byla pro osvěžení hojně využí-
vána tisícilitrová nádrž se studenou
vodou. 

Výborně si vedly všechny týmy,
bohužel ani tentokrát se místním
nepodařilo vyhrát. Určitě bude na
vině slabší zastoupení diváků a fandů,
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kteří by místní borce vybičovali
k lepšímu výkonu. Tak třeba se za rok
polepší.

Cyklovýletu po okolí Dolního Třebo-
nína se zúčastnilo 21 cyklistů. Trasa
vedla z Třebonína přes Záluží, Štěkři,
Černici, Horní Třebonín zpět před
naši základní školu. 

Příjemné byly v chladném počasí dvě
zastávky, kdy jsme ochutnali kromě
palačinek, placek, čaje i zmrzlinu.

Ke sportovním akcím můžeme směle
zařadit i tradiční drakiádu, která se
téměř pravidelně potýká s nedo-
statkem větru, a tak se většina dětí,
rodičů i prarodičů pěkně naběhá, aby
své papírové draky udržela ve vzdu-
c h u . A k c i d o p r o v á z e l a t a k é
ochutnávka pečených brambor a špe-
káčků. Někteří využili možnost vyřá-
dit se na skákacím hradu nebo se
svezli na kolotoči. Každý účastník
získal krásný diplom.

Dětští sportovci se utkali i ve „svém“
Třebonín Petangue Open. Ten proběhl
opět na obecním hřišti a hlavní cenu
věnovalo i tentokrát Hopsárium
České Budějovice.

Celoroční soutěž o nejlepší dvojici
v bowlingu a pétanque se přehoupla
do své druhé poloviny. Podzimní sou-
těžení pak vyvrcholilo v českobudě-
jovické „Jiskře“, kde 13 párů
bojovalo v poslední disciplíně roku o
celkové umístění. 

Letos svůj úspěch z roku 2013 v celo-
roční soutěži zopakovali Kolářovi.
Všichni si odnesli za své výkony hez-
ké ceny, které byly v letošním roce
nejvíce zastoupeny keramikou.
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Kulturní a společenské akce
V říjnu jsme na obecním úřadě přiví-
tali 10 nových občánků. Slavnostní
dopoledne zahájily svým programem
děti z naší mateřské školy. 

Po úvodním slovu zástupců obce ob-
držely novopečené maminky kytičku
a děti dostaly jako upomínku zlatý
přívěsek.

Nabídka aktivit, kterou naše spor-
tovně kulturní komise loni na podzim
připravila, obsahovala samozřejmě
i oblíbené a hojně využívané zájezdy.
V listopadu mohli naši obyvatelé vyu-
žít zájezdu do solných lázní ve
Gmündu, v prosinci se pak vydali na
cestu do adventní Prahy. Zde shlédli
i zajímavé divadelní přestavení ve
Stavovském divadle.

Závěr roku patřil našemu zpívání pod
vánočním stromem. Bylo sice nepří-
jemně deštivé počasí, ovšem i tak si
mnoho našich občanů našlo čas na
společné setkání, za tónů koled. Děti
si vyzkoušely krátké putování advent-
ní spirálou. Pro dospělé byl přichys-
tán vynikající vánoční punč. Všichni
mohli ochutnat čerstvé placky s růz-
nou náplní nebo dokonce halušky.

Ani koncem roku jsme nezapomněli
na naše nejmenší. Ti mohli shlédnou
pohádky „Jak přečarovat čaroděje“
hořického divadelního spolku Rolnič-
ka a „Pirátské vánoce“ v podání oblí-
bených Rybníkářů. 

Za sportovně kulturní komisi 
Mgr. Jan Švec.
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Významná místa v okolí obce - Rybník Počátek
Jméno Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan zná každý. Tento významný muž, žil
v letech 1535 – 1604 a zejména u nás na jihu zanechal významnou stopu. Při
vyslovení tohoto jména se všem vybaví zejména stavby rybníků na Třeboňsku.
Málokdo však ví, že svou úspěšnou a bohatou kariéru mistra rybníkářského
zahájil Krčín západně od obce Dolní Třebonín. Konkrétně mezi Dolním
Třebonínem a Zlámaným Svincem (dnešní Prostřední Svince).

Psalo se jaro roku 1564, když Krčín zahájil na loukách třebonínských
vyměřování svého prvního rybníku, tento rybník pojmenoval až magickým
jménem Počátek. Stavbou hráze pověřil Krčín Martina Kolmana z Třeboně.
Hráz byla vyměřena na 8 provazců. Provazec je stará délková jednotka, která se
používala již od středověku (1 provazec = 24,8 m). Krčín se s Kolmanem
domluvili na ceně 17 kop grošů za jeden provazec. 

Hráz byla velmi rychle postavena a Krčín se tak mohl společně s krumlovským
fišmistrem (porybný či správce rybníků) Martinem a rybníkářem Vondrou
domluvit na stavbě nového terasu. Tato smlouva byla uzavřena 28. října téhož
roku. Taras byl zhotoven z kůlů a klestí. Fišmistr Martin však nebyl se stavbou
spokojen, a tak Vondra musel taras opravit. Za svou práci dostal zaplaceno
celkem 9 kop 20 grošů.

Nyní byla postavena hráz a taras, ale stále nebylo dílo hotovo. K správnému
fungování rybníka bylo potřeba postavit zařízení, které by zabránilo vysokému
stavu vody v rybníce. Toto zařízení se jmenovalo samice a šlo o jalový splav,
který zaručoval, že nadbytečná voda mohla při vysokém stavu přepadávat
a nehrozilo tak protržení hráze. Stavby tohoto splavu se opět ujal rybníkář
Vondra.

Po zhotovení přepadu začalo napouštění rybníka z místního potoka, který
zachytával vodu zejména z okolních luk. Rybník však stále zlobil a hráz
propouštěla i nadále vodu. V zimě roku 1564 tedy započala stavba podvozu
(přídavek země do hráze) na odvrácené straně hráze. Poslední stavební úpravy
byly ukončeny 3. dubna roku 1565. 

Rybník Počátek, který svým charakteristickým názvem předurčil slavnou
kariéru Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan, se rozkládal na ploše více než 7 ha.
Po protržení hráze nebyl již rybník nikdy obnoven. Na místě prvního rybníku,
který vybudoval slavný Jakub Krčín, se dnes nachází louky a pole. V místech
ale můžeme stále vidět hráz, která připomíná slavnou minulost míst mezi
Dolním Třebonínem a Dolními Svincemi.

Mgr. Tomáš Hejna
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Sběr potravinářských olejů a tuků
V našem sběrném dvoře je od prosince možno odkládat také potravinářské oleje
a tuky. Ty pak projdou ekologickou likvidací a neznečišťují životní prostředí!
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Reklama
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Plán akcí sportovní a kulturní komise pro rok 2016
13.2.2016 Jarní Třebonín Bowling Open

5.3.2016 7. Třebonínská lední rallye

10.3.2016 Setkání důchodců

16.4.2016 Zájezd do termálních lázní

23.4.2016 Jarní Třebonín Petangue Open

30.4.2016 Pálení čarodějnic

6.5.2016 Besídka ke Dni matek

7.5.2016 Jarní Dětský Třebonín Petangue Open

červen Třebonínský triatlon

červen Zájezd na Otáčivé hlediště - Robin Hood

25.6.2016 Rozloučení se školou

6.8.2016 Volejbal Třebonín Open

17.9.2016 Podzimní Třebonín Petangue Open

24.9.2016 Podzimní Dětský Třebonín Petangue Open

22.10.2016 Drakiáda

listopad Vítání občánků

26.11.2016 Podzimní Třebonín Bowling Open

2.12.2016 Mikulášská besídka s nadílkou

prosinec Zájezd na adventní trhy

17.12.2016 Zpívání u vánočního stromu

27.12.2016 Vánoční divadélko

Podrobný kalendář akcí a další informace - www.dolnitrebonin.cz.
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