Informace starosty obce Dolní Třebonín
Náš časopis opět dostál svému názvu a vychází více jak po osmi měsících.
V úvodu svého příspěvku si vám jen dovolím připomenout, co se nám podařilo
nebo nepodařilo realizovat v uplynulém období.
Největší akcí byla bezesporu rekonstrukce a zásadní modernizace naší čistírny
odpadních vod. Její nová špičková technologie již plně funguje. Zbývá ještě
upravit prostor kolem budovy, včetně odvodnění a zpevnění příjezdové
komunikace, frézovanou drtí.
Druhou, pro nás velkou akcí, byla částečná rekonstrukce bývalého domu
s pečovatelskou službou v Záluží. Budova byla zateplena, byla zde vyměněna
okna a došlo i na výměnu rozvodu topení včetně nových radiátorů. Kromě
zásadního zlepšení vzhledu stavby se podařilo rekonstrukcí dosáhnout
i výrazných úspor energií a zlepšení komfortu bydlení. Tím však investice
a práce v této budově zdaleka nekončí.
Sociální zařízení v bytech je v provozu již více jak čtyřicet let a podle toho také
vypadá. Jeho zásadní rekonstrukce je tedy více než nutná. Vzhledem k tomu, že
byty jsou zcela obsazeny a v neposlední řadě i s přihlédnutím k ceně za opravy,
kterou předpokládáme cca ve výši 100.000 Kč na jeden byt, budou práce
probíhat postupně. K jejich stavební náročnosti se bude muset vždy nájemník,
v jehož bytě budou právě opravy probíhat, přestěhovat přechodně do jiného
bytu, který bude pro tyto účely vyčleněn. Zahájení prací bude závislé na
finančních prostředcích. Předpokládá se jaro příštího roku.
Jako nefunkční se ukázalo bohužel odvedení povrchových vod z nádvoří
pečovateláku, které při větším dešti stékají do garáží pod budovou a potom dále
do sklepa. Tento problém budeme řešit položením betonových žlabů po celé
délce budovy a odvedením vody do kanalizace na druhé straně dvora. Tyto
práce musí být zahájeny nejpozději v měsíci srpnu.
Třetí akcí byly stavební úpravy sběrného dvora a jeho dovybavení, které
spočívaly ve vybudování nového oplocení včetně pojízdných bran, dodání
kontejnerů, štěpkovače, dvou obytných buněk, jedné pro personál sběrného
dvora a druhé pro naše pracovníky. I tyto práce byly již dokončeny dle plánu
a podstatně vylepšený a stále více využívaný sběrný dvůr plní bez omezení
svou funkci.
V červnu také konečně došlo na položení nového asfaltového koberce na místní
komunikaci D. Třebonín – D. Svince. Tuto stavbu jsme financovali z vlastních
prostředků bez státní dotace. Práce provedla firma Swietelsky s.r.o. za velmi
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dobrou cenu ve výši necelých 600.000 Kč včetně DPH. Oprava nebyla ještě
v době psaní mého příspěvku hotova, zbývá ještě dosypat krajnice.
Mimo výše uvedených větších prací probíhaly od jarních měsíců různé drobné
opravy místních komunikací, kanalizace a chodníků.
Došlo také na opravu stavidla a odbahnění vodní nádrže v Dolních Svincích.
Před provedením prací v něm měly problém plavat kachny, dnes je v něm
možné se i koupat.
V této souvislosti bych rád poděkoval vedení zemědělského družstva, které
bezplatným poskytnutím techniky na odvoz bahna přispělo významnou měrou
k úspoře nákladů za provedené práce.
Průběžně také probíhají práce na generálních opravách zbývajících balkonů
a označení dalších parkovišť.
Během prázdnin bude také pokračovat další etapa plánovaných prací v budově
základní školy, která byla již v jarních měsících prakticky zahájena úpravou
prostor před budovou školy, revitalizací travních ploch, vybudováním záhonů
a jejich osázení zelení.
Konečně také dojde na dlouhou dobu plánovanou rekonstrukci kanceláře
ředitele školy a menší úpravy proběhnou také v kuchyni ZŠ. Jde především
o zabudování odsávací digestoře nad myčkou nádobí a pořízení nového sporáku
v hodnotě cca 120 tis. Kč, neboť pláty plotny na starém sporáku se již doslova
rozpadají.
Ze tříd budou také odstraněna letitá akumulační kamna a budou nahrazena
moderními přímotopy.
Vzhledem k tomu, že jsme bohužel nezískali dotaci na vybavení dětského hřiště
u mateřské školy, rada rozhodla, že se z rozpočtu obce pořídí alespoň jeho
částečné vybavení.
„Díky“ plánované stavbě dálnice D3, která protíná katastr naší obce mezi
Dolními a Prostředními Svincemi, se nám ještě nepodařilo získat stavební
povolení pro napojení stávajícího vodovodu z H. Třebonína do Pr. Svinců.
Získali jsme sice souhlas Ředitelství silnic a dálnic, na jehož podkladě však
ještě potřebujeme souhlas Ministerstva dopravy a krajského úřadu. Potom nám
snad již bude vystaveno stavební povolení a budeme moci podat žádost
o dotaci. Jak snadné.
Poměrně časté jsou dotazy občanů, jak to vypadá s plánovanou stavbou
víceúčelové haly. V radě došlo k dohodě, že po menších úpravách projektu,
které nesmí mít dopad na již vydané stavební povolení, budeme opět hledat
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zdroj pro získání dotace a realizace stavby. Stavba zůstává i nadále prioritou
obce č. 1.
Úpravy projektu proběhnou nejdříve na úrovni rady za účasti projektantů
a zástupců organizací / TJ Třebonín, ZŠ D. Třebonín, předs. sportovní
a kulturní komise a příp. další/ a po následném projednání zastupiteli bude
s konečnou podobou projektu seznámena i veřejnost. Předpokládám, že to vše
se odehraje v průběhu měsíce září tohoto roku.
Je již také zpracován projekt na udržovací práce soustavy rybníčků po pravé
straně mezi Dolní a Prostřední Svincí. Čekáme na rozpočet a po té podáme
žádost o dotaci k ministerstvu zemědělství z programu Udržení vody v krajině.
Rada obce na svém červnovém zasedání také mimo jiné schválila koupi nového
osobního automobilu Škoda Rapid pro potřeby obce. Vzhledem k tomu, že se
již po zveřejnění usnesení z jednání rady začaly po obci šířit různé „zaručené“
informace i rady typu, proč na obec nové vozidlo, vždyť si starosta může
v případě potřeby objednat taxíka, jsem se rozhodl s důvody koupě vozu
seznámit veřejnost.
Rada obce rozhodla o koupi nového vozu z toho důvodu, že vedení základní
školy vzneslo na obec požadavek k zajištění každodenního odvozu obědů
z budovy základní školy do budovy obce, kde je umístěna mateřská škola.
Odvoz byl do současné doby prováděn soukromým vozem pracovnice školy.
Toto vozidlo je však již za hranou technické způsobilosti a pro další školní rok
již tedy nebude možné s ním obědy dovážet.
Proto rada obce rozhodla, že stávající obecní automobil Škoda Fabia rok
výroby 2003, poskytne škole, kde bude využíván jako služební automobil nejen
pro zmíněnou dopravu obědů, ale v případě potřeby i pro zajištění nákupu
různých materiálních potřeb nebo pomůcek školy i školky. Vozilo má najeto po
14 letech provozu 112000 km a je v dobrém technickém stavu.
Širokou veřejnost ujišťuji, že jsem koupi nového automobilu neinicioval a ani
po něm netoužil, na obci je však služební vozidlo nutností.
V poslední době se stává poměrně častým jevem, že odcházející nájemníci
obecních bytů /čtvrtý kruh, výstavba kolem něho a řadové domy/, ne
družstevních!, nabízejí různou formou přenechání pronájmu bytů za úplatu.
Zdůrazňuji, že byty může přidělit pouze rada obce a to na základě přísných
podmínek, které jsou dány smlouvu o poskytnuté dotaci na bytovou výstavbu.
V praxi to tedy funguje tak, že rada po projednání žádosti a přidělení bytu
konkrétnímu žadateli informuje odcházejícího nájemníka o novém. Ten může,
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ale také nemusí, od odcházejícího nájemníka odkoupit vybavení bytu /např.
kuchyňskou linku, podlahové krytiny atd./.
Naštěstí v poslední době dochází jen v minimální míře ke změně nájemníků
a dá se říci, že došlo v tomto směru ke stabilizaci.
Nemenším problémem se bohužel, v některých částech bytové výstavby stává
soužití sousedů. K tomu jen snad uvedu tolik, že bydlení našeho typu vyžaduje
od každého určitou dávku tolerance a pochopení. Pokud tomu tak není, dochází
ke vzájemným sporům, schválnostem, které neberou konce a neustále se
stupňují. Do sporů vstupuje Policie a většinou končí u komise pro ochranu
veřejného pořádku. Vím, že je to nepopulární a pro někoho budou následující
řádky možná znít jako vyhrožování. Ale v případě, že se spory budou opakovat
a na základě šetření Policie bude označen původce problémů, bude rada obce
v zájmu ostatních občanů nucena sáhnout ke krajnímu řešení a takovému
občanovi neprodlouží platnost nájemní smlouvy /opět se netýká družstevní
výstavby/.
Krásné léto plné odpočinku a spokojenosti přeje všem
Pavel Ševčík, starosta obce

Slovo místostarosty obce
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám v krátkosti přiblížit „své“ osobní názory, ke kterým jsem
dospěl za poslední půlrok:
Jsem rád, že jsme za toto období zlepšili vzájemnou komunikaci, učíme se to možná to už i umíme. Díky tomu jsme společně vyřešili některé akce ku
prospěchu obce.
Pochopitelně chceme budovat, stavět, zřizovat a konat vše, co směřuje k rozvoji
obce – občanů, území a majetku. Všichni víme, co obec potřebuje a pokud
přeskočíme všechny společné chyby, nedohody, či nedorozumění, můžeme
poskočit o velký kus vpřed.
Je dobře, že začíná být vnímáno to, co ten nebo onen zastupitel nebo občan
říká, ale je důležité vnímat i názor veřejnosti.
Naše vedení obce společně diskutuje o obecních problémech a situacích. Je to
jediná a zdá se i osvědčená cesta, jak dosáhnout co možná nejlepších výsledků.
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Věřím a jsem přesvědčen, že všichni zastupitelé chtějí pracovat ve prospěch
obce. Za jejím rozvojem musí stát spolupráce napříč všemi subjekty. Názor
můžeme mít rozdílný, na některých řešeních se neshodneme, ale měli bychom
však vždy ctít to známé Voltairovo:
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale až do smrti budu hájit vaše právo to říkat.“
I svým odpůrcům můžeme projevovat úctu a za mnohé názory či činy si jich
můžeme vážit. Takový je můj názor.
Je jenom dobře, že se najdou občané, kteří věnují čas práci pro obec, a to
nejenom, když se do zastupitelstva obce dostanou, ale i tím, že pomohou obci
vlastní radou, postojem, účastí, ale i nesouhlasem a kritikou.
Zdeněk Přívratský, místostarosta obce

Likvidace biologického odpadu - svoz trávy.
V důsledku zefektivnění práce pracovníků technické čety obce rozhodla rada
obce mimo jiné i o změně systému v odvozu posečené trávy. Ta se již nebude
svážet každý den, ale pouze v pondělí a ve čtvrtek. V případě jejího většího
množství může být odvezena i v jiných dnech, ale to bude záležet na uvážení
pracovníků zajišťujících její odvoz.
Pro pořádek musím ještě připomenout, že rozhodnutí rady obce odvážet každý
den posečenou trávu se původně týkalo jen nové bytové výstavby a jen trávy.
Důvodem takového rozhodnutí byl typ výstavby, kde spolu velice úzce sousedí
zahrady i samotné domy a byly zde obavy, že v případě zřízením kompostů
nebo instalací kompostérů těsně u hranic pozemků by docházelo k vzájemným
stížnostem sousedů na zápach z tlející trávy.
Tento systém fungoval řadu let vcelku bez větších problémů. Postupem času se
však začali dožadovat odvozu posečené trávy i občané mimo novou zástavbu,
kteří mají velké zahrady, kde by si mohli založit kompost, instalovat kompostér
nebo trávu usušit na seno. K trávě, respektive do pytlů s trávou, začaly přibývat
větve, drny a další odpad, který sem rozhodně nepatří. Takto připravený odpad
bohužel nebude odvezen z důvodu, že tráva je odvážena do hnoje a jiný odpad
by potom mohl působit při další manipulaci s ním problémy. Stejně tak nebude
odvezena tráva, která bude uložena ve velkých vacích nebo nádobách, které
jsou pro ruční manipulaci moc těžké. Optimální velikost pytle je 80 l.
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V poslední době se také stalo skoro pravidlem, že na chodník dávají občané
k odvozu i větve, drny a případně další odpad. Tento odpad nebude odvážen
automaticky, ale pouze po dohodě s pracovníky technické čety nebo přímo se
starostou. Větve mohou občané také po dohodě sami odvážet na skládku
inertního materiálu, kde budou zlikvidovány.
V případě potřeby likvidace většího množství větví bude také možno využít
mobilní drtič, který jsme získali v rámci dovybavení sběrného dvora. Pravidla
pro jeho případné zapůjčení nebo využití zatím nebyla stanovena. Posečenou
trávu je možné také uložit do sběrného dvora, kde je k tomuto účelu připraven
kontejner a kam ji lze uložit za dozoru jeho obsluhy vždy ve středu a v sobotu
v provozní době.
S problematikou odvozu biologického odpadu se již několikrát zabývala rada.
Není vyloučeno, že v příští sezoně dojde k zásadním změnám. Návrhů padlo
několik. Například umístit na dvě až tři místa v nové zástavbě kontejnery na
posečenou trávu. V tomto případě však hrozí nebezpečí, že občané do
kontejnerů budou házet všechno možné, od trávy přes větve až po matrace. Ze
zkušeností z jiných obcí vím, že se to jen těžko dá uhlídat. Dalším problémem
by jistě bylo vybrat taková stanoviště kontejnerů, která by nikomu nevadila.
Jsem si však bohužel téměř jist, že by jej nechtěl nikdo před svým místem
bydliště.
Další možností je likvidace trávy pomocí zahradních kompostérů, jak jsme
o tom uvažovali po dokončení výstavby. Z vlastní zkušenosti vím, že to funguje
velice dobře. Kompostéry by bylo možné nakoupit prostřednictvím obce
a zájemcům je potom přenechat za přijatelnou cenu.
Poslední možností je vybudování komunální kompostárny za přispění státu
formou dotace. To je však velice nákladná záležitost, která se pohybuje v řádu
miliónů korun. Navíc naše obec nemá tolik biologického odpadu, aby mohl být
zajištěn alespoň její minimální provoz.
Likvidace biologického odpadu je i díky některým našim nesmyslným
zákonům a nařízením velice složitá a drahá záležitost. Podstatnou roli zde však
sehrává každý z nás, a to svým rozumným a poctivým přístupem.
Dalším problémem v oblasti odpadů se pomalu stává v naší obci, i přes
existenci velmi dobře fungujícího sběrného dvora, odkládání různých
nepotřebných věcí (obaly, ledničky atd.) vedle kontejnerů nebo před zavřenou
bránu sběrného dvora, kde do doby svého odvezení hyzdí vzhled místa.
V tomto případě se jedná o přestupek dle Zák.č.200/1990 Sb., o přestupcích
proti veřejnému pořádku § 47odst.1 písm. i) – neoprávněné založení skládky
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nebo odkládání odpadků nebo odpady mimo vyhrazená místa. V tomto případě
může finanční postih činit až 50.000,-Kč.
Předem děkuji všem našim občanům za pochopení a pomoc při řešení
nemalého problému, kterým likvidace biologického a komunálního odpadu
bezesporu je.
Pavel Ševčík, starosta obce

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém
významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
občané naší obce v loňském roce vytřídili 45 televizí, 15 monitorů a 2 805,00
kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 76,08 MWh elektřiny, 5 012,82 litrů
ropy, 305,75 m3 vody a 1,88 tun primárních surovin.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické
energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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Převodu družstevních domů a bytů na nájemníky
Na přelomu letopočtu se v Dolním Třeboníně rozběhla masivní bytová
výstavba. Vedle 136 obecních bytů se v letech 2002 - 2003 v režii obce
postavilo v lokalitě Nad ohrady i třiatřicet čtyřbytovek a osm rodinných domků.
Všech 140 družstevních bytů brzy získalo své první nájemníky. Zájemce
z širokého okolí oslovila nabídka, že na výstavbu obec získala přes 50 mil. Kč
státních dotací, což zlevní cenu pořízení pro budoucí majitele. Dotační
podmínkou státu bylo, že po dobu 20 let od kolaudace nesmí být byty
převedeny do osobního vlastnictví. S tímto vědomím zájemci o byty před
začátkem výstavby složili zálohu, založili bytové družstvo, stali se nájemníky
družstevních bytů a více či méně trpělivě vyhlíželi okamžik, kdy vlastnictví
bytu přejde na ně.
Čekání na letopočet 2022 se změnilo před třemi lety, kdy stát dodatečně zmírnil
podmínky poskytnutých dotací a otevřel tak možnost začít pracovat na převodu
družstevních bytů do osobního vlastnictví už nyní. Pro vedení bytového
družstva tak nastalo období hledání optimálního postupu, jak zamýšlenou
operaci provést při dost komplikovaných majetkových a právních vztazích
okolo družstevních domů. Pro zjednodušení uvedu alespoň dvě hlavní právní
okolnosti: Jednak je na katastru nemovitostí u družstevních domů zapsáno
jejich spoluvlastnictví obcí a družstvem, kdežto pro převod bytů do osobního
vlastnictví je potřeba, aby bytové družstvo bylo jejich výlučným vlastníkem.
Za druhé se musíme vypořádat se skutečností, že na výstavbu družstevních
domů si vzala bankovní úvěr obec a prostředky na jeho splácení získává
postupně z nájmu družstevních bytů, což je stav, který by měl trvat ještě dalších
pět let.
Po opakovaných poradách s právníky a finančními poradci se nakonec zrodil
následující návrh na řešení:
1. Bytové družstvo odkoupí od obce Dolní Třebonín její podíl na
družstevních domech včetně pozemků pod těmito domy za nesplacený
zůstatek úvěru obce.
2. Členové družstva dostanou možnost uhradit jednorázově družstvu svůj
podíl na kupní ceně a získají za to právo v dohledné době (do konce
roku) získat svůj družstevní byt do osobního vlastnictví.
3. Ti družstevníci, kteří nemají o jednorázovou splátku zájem, budou
pokračovat dalších pět let jako nájemníci družstevních bytů. Místo nich
si vezme jeden úvěr bytové družstvo a oni mu budou splácet svůj podíl
postupně jako součást měsíčního nájmu.
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Toto řešení schválila v květnu členská schůze družstva, o měsíc později prodej
obecního podílu odsouhlasilo i zastupitelstvo obce. Mezi družstevníky je
o možnost získat svůj byt do osobního vlastnictví už letos velký zájem.
Předběžné odhady napovídají, že ze současných 140 by se počet členů družstva
mohl do půl roku snížit na dvacet.
Zatím je ovšem na takové závěry ještě příliš brzy. Uzávěrka jednorázových
úhrad je stanovena na konec července a teprve potom se zjistí, jaký počet členů
bude pokračovat v "zeštíhleném" družstvu. Také je třeba ještě doladit
podmínky úvěru mezi bytovým družstvem a bankou. Kvůli tomu se v polovině
srpna znovu sejde členská schůze bytového družstva. Všechno směřuje k tomu,
abychom do konce srpna obci zaplatili celou požadovanou částku a udělali tak
rozhodující krok pro zamýšlený převod družstevních bytů do osobního
vlastnictví.
www.bddt.cz
bddt@email.cz
Radek Šrot, předseda představenstva BD

Knihovna Prostřední Svince
Rozhovor s knihovnicí Marií Markovou
Jaká je ve zkratce historie knihovny v Prostředních Svincích?
Dle obecní kroniky psané od roku 1924 byla po obecních volbách v roce 1928
ustanovena Knihovní rada ve složení: Karel Jelínek - předseda, František
Matějka (čp.5) - jednatel, František Nožička pokladník a Václav Sýkora –
knihovník. Dne 30.7.1929 revidoval obecní knihovnu okresní knihovní dozorce
z ČK a vyslovil se pochvalně. Knihovna měla v tu dobu 174 knih. V roce 1930
čítá obecní knihovna 196 knih, z nichž je zábavných 146, poučných je 44,
časopisů 6. Čtenářů bylo 28 a přečetli 395 knih. V roce 1932 knihovna čítá 180
knih zábavné četby, 47 poučných knih a 7 časopisů. 30 čtenářů přečetlo 387
knih. Po druhé světové válce se knihovna několikrát stěhovala, byla i na
Holkově. V březnu 1974 stěhovala knihovnu od „Trachtů“ do stávajícího místa
v čp. 13 knihovnice Růžena Sedláčková ml., která se r. 1979 odstěhovala do
Velešína. Po ní převzala knihovnu její sestra Alena Sedláčková (Ošťádalová).
Od roku 1981 byla knihovnicí Marie Janouchová, která tam působila 27 let až
do odchodu do důchodu.
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Jak dlouho působíte v knihovně Vy?
Jsem knihovnicí 10 let od
22.11.2007. Začínala jsem ještě bez
počítače a přístupu na internet. Dnes
už půjčuji elektronicky, mám
internetové stránky, informuji
čtenáře i na Facebooku, máme
elektronický katalog, kde si čtenáři
mohou najít z pohodlí domova, zda
knihy mám nebo v které knihovně
jsou. A p o t o m j á v r á m ci
„Meziknihovní výpůjční služby“ o
ně mohu zažádat. Pravidelně se 2x
ročně účastním porad knihovníků v
Českém Krumlově.
Každoročně v červnu jezdíme
s knihovnicemi českokrumlovského
okresu na vzdělávací zájezdy po
knihovnách, kde mají něco nového
nebo dělají zajímavé akce nejen pro
své čtenáře, ale i pro spoluobčany.
Letos jsme navštívily nově postavenou obecní knihovnu v Boršově nad
Vltavou, kde dělají spoustu akcí pro své čtenáře a matky s dětmi na mateřské
dovolené. Dále pak nově otevřenou pobočku vědecké knihovny v ČB na sídlišti
Vltava s bezbariérovým přístupem a knihovnu v Netolicích, která je naopak ve
starých prostorech školy.
Proč by k Vám měli lidé přijít, co jim můžete nabídnout?
Ve vlastním fondu máme v Prostřední Svinci po revizi 289 knih. Šestkrát ročně
měním soubor 80ti knih v hodnotě 20 000 Kč z doplňovacího oddělení
v Českém Krumlově, kde jsou nové knihy pro dospělé i děti, naučné i beletrie.
Ve staré nevyužité váze na návsi, která bezprostředně sousedí s hasičskou
zbrojnicí, jsem vloni zařídila fenomén dnešní doby – knihobudku, kde lidé
mohou zdarma odložit své doma nepotřebné knihy a jiní si je zase mohou
půjčit, případně vyměnit za jiné.
A protože se zdá, že to funguje dobře, bude tam potřeba letos vymalovat, aby se
tam zlepšilo prostředí a lidé se tam nebáli jít. Rodiče a prarodiče s malými
dětmi mohou při procházce posedět na návsi v parku a využít dětské hřiště.
Měli jsme v knihovně i přednášky odborníků historie k výročí 450 let – rybník
Počátek, 700 let - Svince, 190 let – Koněspřežka.
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Chcete říci něco závěrem?
Práce je to pro mě zajímavá, nejen s knihami, ale i s lidmi. Zakončila bych
citátem: „Říci, že nepotřebujete knihovnici, protože máte internet, je stejné,
jako říci, že nepotřebujete matikářku, protože máte kalkulačku.“
www.knihovnaprostrednisvince.estranky.cz
knihovnasvince@centrum.cz
Rozhovor připravil Jan Odvárka

Tělovýchovná jednota Dolní Třebonín 2010 z.s.
Setkávání dolnotřebonínských
i přespolních obyvatel v rámci
různorodých aktivit podporuje
kromě obecního úřadu také
Tělovýchovná jednota Dolní
Třebonín, která zaštiťuje zejména
sportovně zaměřené soutěže.
V letošním roce měl premiéru turnaj
v minigolfu, který se bude pro
pozitivní ohlas konat ještě jednou na
podzim. V září plánujeme ve
spolupráci s obcí obnovit Raftování
Třeboníňáků. Věříme, že si tyto
a podobné aktivity najdou i nové
příznivce, kteří se chtějí v průběhu roku odreagovat a trochu si i zasoutěžit.
Sportovní aktivity volíme tak, aby je zvládli kromě rekreačních sportovců také
nesportovci. Při naší TJ fungují celkem 4 oddíly – dětský aerobik, cyklistický
oddíl, volejbalový oddíl a oddíl stolního tenisu. Přihlášky si můžete vyžádat
u jednotlivých vedoucích. Roční členské příspěvky jsou stanoveny ve výši
200 Kč za dospělého a 100 Kč za dítě. V případě zájmu o založení nového
oddílu je možné kontaktovat vedení tělovýchovné jednoty.
www.tjdt.cz
reditel@zstrebonin.cz
Mgr. Jan Švec, předseda TJ Dolní Třebonín

12

Informace Sportovně kulturní komise
V uplynulém období kulturní i sportovní akce probíhaly podle předem
schváleného kalendáře. V letošním roce jsme přivítali 10 nových občánků,
a protože nově narozených dětí stále přibývá, Vítání zopakujeme na podzim.
Důchodci se pobavili při již tradičním setkání ve Velešíně, na kterém
vystoupily děti ze ZŠ a MŠ s krásným kulturním programem. Pro obyvatele je
připraveno několik zájezdů: v dubnu jsme navštívili termální lázně, v listopadu
nás čeká koupání v Rakouském Gmündu a návštěva adventních trhů, tentokrát
v Praze. Objednány jsou vstupenky do dvou divadel. V září navštívíme Otáčivé
hlediště v Českém Krumlově a v listopadu Studio 2 v Praze. Společně jsme si
užili Den čarodějnic a děti se vyřádily při tradičním rozloučení se školou. Pro
sportuchtivé občany se uskutečnil turnaj v bowlingu, pétanque a mini golfu.
Druhé kolo sportování nás čeká na podzim. Volejbalisté se představí na svém
turnaji v srpnu. Pro děti se připravuje pěší výlet na Kleť a cyklistický výlet po
okolí obce. Pro všechny chystáme začátkem září plavbu po Vltavě na raftech.
Toto je stručný přehled o našich akcích. Pokud máte o ně zájem, sledujte
prosím internetové stránky obce, kde jsou k nahlédnutí i fotografie z již
proběhnutých akcí. Informace získáte i na vývěsných deskách, které jsou
umístěny v různých částech naší obce.
Jana Machová, předsedkyně SAKK

Čapí obyvatelé Horního Třebonína
Již řadu desítek let v Horním
Třeboníně pravidelně hnízdí párek
čápů bílých, který přilétá v březnu.
Dříve sídlil na komíně statku
u Šebelů, ale potom jim byl
postaven sloup se základem
hnízda, které si pak sami dostavěli.
Každý rok vyvedou několik
mláďat a jen výjimečně se stane,
že žádné mládě nemají nebo
nepřežije rozmary počasí.
V současné době mají naši čápi
4 mláďata, která se mají čile
k světu. Na konci léta můžeme
vidět velké množství čápů
13

shromážděných na polích v okolí HT, kde s ostatními svými kamarády plánují
dalekou cestu do jihovýchodní a východní Afriky. Někteří čápi přezimují
v menších skupinách i v našich podmínkách nebo odletí jen např. do Španělska
nebo Francie. Před dvěma lety se hornotřebonínský čáp na svou pouť za teplem
již nevydal. Důvodem bylo jeho chatrné zdraví a tak si na takovou štreku
netroufnul.
V tomto období je i nutná značná opatrnost při průjezdu HT, protože čápi,
procházející se a hledající něco k snědku po louce těsně vedle křižovatky (dříve
to býval rybník), jsou velmi často atrakcí pro projíždějící vozidla, která
postávají při okraji silnice a jejich majitelé si čápy fotí nebo natáčejí, když vidí,
že jsou téměř na dosah ruky. Našim čápům přejeme, aby se jim u nás líbilo
a cesta za teplem nebo zpátky k nám probíhala podle jejich představ.
Roman Kurz

Folklórní soubor Soumrak
Jak dlouho trvá Soumrak?
„Někdy v zimě na přelomu let 1996 a 1997, při jedné z veselých sousedských
návštěv, poprvé zazněl návrh na založení "obecního" folklorního souboru.

Rok 1998, zleva Ivan Fabián, Martin Chadt,
Jana Janásová, Jiří Mráz, Vladimír Bürger,
Petra Klímová, Anežka Chadtová,
Miluše Rytířová, Soňa Klímová

Rok 2017, zleva Miroslav Zeman,
Milan Krátký, Martin Klíma, Martin Layrer,
Josef Haláček, Jan Zikmund, Martin Zeman,
Iva Sosnová, Soňa Vrábková, Pavla Mrázová,
Klára Vaclíková, Petra Sosnová s dcerou
Magdalénkou, Helena Zemanová
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Spoluzakladateli se stali Jan Houska a Martin Janás. Ten první z nich měl
taneční zkušenosti ze souboru Furiant, kde nahlédl i pod pokličku choreografie,
druhý z nich působil několik let u Doudlebanu mezi tanečníky, ale i v kapele,
která Doudlebanu hrála. Na podzim roku 1997 tedy začala fungovat taneční
část souboru Soumrak. Členy souboru se stali většinou lidé z Chlumce, Krnína,
Zaluží a dalšího okolí, tedy jak u nás říkáme z Koutů.“
Takto začíná na internetových stránkách místního folklórního souboru, který
letos slaví dvacet let své existence kapitola věnovaná jeho historii. Soumrak už
prožil a přežil mnohé: zahraniční zájezdy, festivaly, folklórní plesy, poutě.
Možná si i vy vzpomínáte na vyhlášené Martinské a Josefské tancovačky
v Zaluží nebo Mojném. Několik let byl jeho součástí i početný dětský soubor
pod vedením Soni Klímové, jejíž setra Petra vedla dlouhá léta „velký“
Soumrak. V souboru tancovalo i mnoho obyvatel Dolního Třebonína a nějaký
čas dokonce probíhaly zkoušky souboru v místní škole. V současnosti se tahle
parta schází každé úterý v mojenské hospodě pod vedením své odchovankyně
Kláry Vaclíkové. Pokud máte vztah k tradicím nebo si třeba jen rádi zatancujete
a zazpíváte písničky z našeho kraje s lidmi, kteří jsou stejně založeni, přijďte
mezi nás a propadněte kouzlu folklóru. Budete vítáni!
www.soumrak.net
soumrak@soumrak.net
Helena Zemanová

Školská rada informuje
Školská rada se bohužel v červnu kvůli zaneprázdněnosti všech svých členů
nesešla a své další jednání má naplánované na poslední srpnový týden.
Předmětem jednání budou informace k připravovanému novému školnímu roku
a případné vaše podněty. Pokud máte nějaké dotazy a myslíte si, že by se jimi
měla školská rada zabývat, můžete se na nás obracet na adrese
skolskarada@zstrebonin.cz nebo přímo na její jednotlivé členy. Vaše návrhy
budou vždy na nejbližším jednání projednány. Přeji Vám krásné léto a příjemně
prožitou dovolenou.
Roman Kurz, předseda školské rady
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Zpravodaj ZŠ a MŠ Dolní Třebonín
Na konci roku 2016 se nám podařilo
v základní škole provést generální
opravu svítidel ve všech třídách. Do
nového roku jsme vykročili s plány na
vybudování herních prvků u mateřské
školy. Bohužel jsme se až v červnu

zachování volných ploch pro
pohybové aktivity.
Přes léto by mělo dojít k úpravě
vzduchotechniky v kuchyni základní
školy. Dosluhující starý sporák
nahradíme novým. Celá kuchyň bude
vymalována. Na základě jednání se
zřizovatelem jsme vyřešili ohroženou
přepravu obědů i dalšího materiálu ze
základní školy do mateřské. Obec pro
tyto účely poskytla starší automobil.

dozvěděli, že žádost obce o dotaci
byla zamítnuta, a tak nezbývá než
doufat, že se podaří vybavit tuto
zahradu alespoň zčásti z prostředků
zřizovatele. Ten přislíbil, že bude
s úpravami zahrady ve svém rozpočtu
počítat. Další změny jsme plánovali
na zahradě u základní školy. Zde se
nám podařilo zajistit odstranění
vzrostlých keřů, srovnat a zatravnit
vzniklé plochy, vybudovat dva
záhony a opravit sloupky u vstupní
brány. Tyto záhony jsou již doplněné
o byliny i dřeviny a do konce srpna
budou dosypány štěrkem. Travnaté
plochy chceme účelně využívat jak
pr o vý u k u , t a k k odpočinkovým
činnostem. V prostoru před školou
plánujeme postupné vysazení bylin
i keříků, které by měly plnit
dekorativní i naučnou funkci, při

V letních měsících demontujeme
některá stará akumulační kamna,
která se po zateplení budovy
a výměně oken ukázala jako
nadbytečná. Zvětší se tak prostor v
učebnách, kterého není nikdy dost.
Do budoucna chceme zajišťovat
vytápění v celé budově pomocí
sálavých panelů a přímotopů, které se
nám osvědčily, zabírají méně místa
a jejich provoz je ekonomičtější.
Kompletní rekonstrukcí by měla
projít také ředitelna základní školy.
Na jaře jsme zakoupili interaktivní
dataprojektor s příslušenstvím do
předškolního zařízení, kde bychom
rádi v příštím roce obdobně vybavili
16

i sousední třídu. Tento projektor
chceme umístit také do I. třídy ZŠ,
aby i naši nejmenší školáci mohli
využí vat int erakt ivní v ýukov é
programy, které sami ovládají na
tabuli.

v počtu žáků je propojena i struktura
školního rozvrhu, v němž musíme
přihlížet především k možnostem
a velikosti našich učeben. Žáků
a jejich rodičů se dotknou změny,
které přináší nová právní legislativa.
Dojde k úpravě školních vzdělávacích
programů v základní i mateřské škole,
bude změněn školní řád, vnitřní řád
školní družiny a některé další
předpisy. Pro předškoláky se stává
docházka do mateřské školy povinnou
v rozsahu 4 hodin denně, rodiče
budou muset jejich nepřítomnost
omlouvat obdobně, jak je tomu
v základní škole. Se všemi úpravami
a změnami budou zákonní zástupci
průběžně seznamováni.

Do učeben základní školy jsme
přikoupili nový školní nábytek,
protože počet žáků stoupne od září
z aktuálních 47 na 53. Se změnou

Ohlédnutí za druhým pololetím školního roku 2016 / 2017
Letošní zima byla na sníh štědřejší
než v minulých letech, a tak se mohly
děti vyřádit při stavění sněhuláků
a dalších zimních radovánkách.

Děti soutěžily o sladkosti a v závěru
nechyběla tombola, o kterou se
postarali rodiče. O čtrnáct dní později
si karnevalové veselí užily také děti
v mateřské škole. I zde musíme
poděkovat za věcné dary především
rodičům.

Období pololetního vysvědčení si děti
ve školní družině zpestřily
karnevalem, při kterém se předvedlo
21 karnevalových masek.

Někteří žáci se zapojili do školních
i mimoškolních soutěží.
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V kaplické okresní atletické
olympiádě zaznamenal nejlepší
umístění A. Karásek svou bronzovou
medailí v hodu míčkem.
Mezi naše nejlepší recitátory a pěvce
patří M. Boušková, která obsadila
3. pozici na okresní přehlídce
recitátorů a umístila se také ve zlatém
pásmu v okresní pěvecké soutěži
Jihočeský zvonek.
Reprezentovali nás v recitaci, pěvecké
soutěži, plaveckých i atletických
závodech a děti z mateřské školy si
zazávodily v rámci dopravní soutěže
v Hopsáriu. Úspěšní byli zejména
naši plavci, kteří po dlouhých
sedmnácti letech vybojovali pro školu
putovní pohár v plaveckých závodech
malotřídních škol s názvem Lipenský
Plaváček.

Pokračuje spolupráce mezi mateřskou
školou a 1. třídou základní školy. Děti
se navzájem navštěvovaly ve třídách
a některých akcí se účastnily
společně. Prvňáčci se mohli podívat
na to, jak se daří předškolákům i co je
nového ve školce, z předškoláků zase
při jejich návštěvách základní školy
postupně opadával ostych ze zápisu
do 1. ročníku.
Na naší škole jsme ve spolupráci
s Evropským centrem jazykových
zkoušek zorganizovali celoroční kurz
angličtiny, do kterého se zapsalo
8 žáků naší školy. Cílem výuky byla
příprava na mezinárodně platnou
zkoušku Cambridge English, kterou
mohli účastníci v závěru výuky, podle
dosažené úrovně, absolvovat.
Nabídka kurzu je připravena i pro

Někteří z nich letos ustanovili nové
časové rekordy. Odvezli jsme si
celkem 6 zlatých (T. Budková, J.
Pa l e č k o v á , A . N e u m a n o v á , H .
Podruhová, A. Karásek, M. Bouška),
3 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
Smíšená čtveřice pak vyhrála štafetu
ve složení M. Bouška, M. Lakomý,
A. Neumanová a H. Podruhová.
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příští školní rok. Do tohoto kurzu se
mohou zapsat také dospělí zájemci.

Děti si odnesly mnoho krásných
odměn i malé portfólio se svými
pracovními listy a večer si užily
zábavu u ohně, kde se zpívalo a pekly
se buřty. Poděkování patří všem
rodičům, kteří tuto akci podpořili
materiálně i finančně.

Vítaným zpestřením výuky byl letos
pětidenní vzdělávací pobyt dětí ve
Středisku environmentální výchovy
na Stožci.

Naše děti se tradičně podílely na
zajištění kulturního programu akcí
pořádaných či spolupořádaných obcí.
Děti z mateřské školy zpříjemnily
svým vystoupením vstup nových
občánků do života, spolu s dětmi ZŠ
připravily program pro naše seniory
i ke Dni matek. Do vystoupení se
zapojili také nejmladší členové naší
tělovýchovné jednoty, kteří navštěvují
oddíl aerobiku.

Z aj í m a v é p r o g r a m y v t e r é n u ,
doplněné o různé soutěže a hry, si
letos užilo 26 žáků 3., 4. a 5. ročníku
ZŠ. Celotýdenní soutěž pak byla
zakončena zhodnocením práce dětí.
Hodnotily se nejen získané znalosti,
ale také vzájemné chování a pomoc,
pořádek na pokojích, pomáhání
s úklidem a přípravou svačin
v kuchyni a výsledky soutěží.
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Další změna nastane ve výuce
plavání. V příštím školním roce bude
probíhat plavecká výuka školy
a školky odděleně. Toto opatření je
zapříčiněno především vysokým
počtem žáků v ZŠ. Plavání tak
školákům začne 1. března 2018
avšichni žáci absolvují
10 dvouhodinových lekcí.

Novinkou letošního roku byla změna
termínů pro zápis dětí do 1. ročníku
základní školy i do předškolního
zařízení. Zápisu do základní školy se
zúčastnilo 15 dětí a z tohoto počtu
bylo přijato 11 žadatelů, 3 přestoupili
do jiných škol a 1 byl povolen odklad
povinné školní docházky.

Do druhého ročníku nám v září
přibude nová žákyně. Zápisu do
mateřské školy se zúčastnilo 10 dětí
a všechny byly přijaty, některé z nich
v š a k a ž v průběhu následujícího
školního roku.

Jelikož je nově od 1.9.2017 plavecká
výuka povinnou součástí tělesné
výchovy na 1. stupni základních škol,
bude Plavecká škola v Českém
Krumlově více vytížená. I přesto se
nám podařilo zajistit pro školkové
děti plavání alespoň v rozsahu
6 hodinových lekcí. Plavání školce
začne 24. května 2018.

V červnu se také podávaly přihlášky
do školní družiny. V příštím roce
bude kapacita ŠD nenaplněna, zbývá
6 volných míst.
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Poslední červnový den pak všichni
obdrželi vysvědčení a někteří z nich
i věcné ceny, jako ocenění za sběr
léčivých rostlin, zejména
pomerančové a citrónové kůry.
Pro naše „absolventy“ se ovšem škola
nadobro neuzavírá. Mohou se
setkávat se svými bývalými učiteli
i spolužáky v rámci akcí, které jsou
určené také pro ně.

Předposlední školní den se žáci ve
škole rozdělili do 4 družstev napříč
všemi ročníky a zasoutěžili si
v obratnostních a vědomostních
disciplínách. Touto poslední
společnou akcí se zároveň rozloučili
s šesti žáky 5. ročníku, kteří od září
nastupují do okolních škol
s II. stupněm.

Patří sem například vánoční
i velikonoční dílničky nebo školní
rafty. Nejbližší plánovanou akcí
v tomto duchu je Dětský cyklovýlet
po okolí Dolního Třebonína, který se
uskuteční v neděli 10. září. V plánu je
opět nenáročná 15 kilometrová trasa
vhodná i pro děti.

Perličky ze školních lavic
„Mládě laně je laňátko.“
„Zvířata línají proto, že spí zimním spánkem.“
„Volně žijící pták je například slepice.“
„Na severu mírného pásu žijí žirafy.“
„Část kořene, která přežije zimu, nazýváme semínko.“
„U nás v lese žije gepard.“
„Porost na louce tvoří krávy.“
„Bukvice rostou na stromě, který se jmenuje žalud.“
Podrobnosti k provozu školy a plánovaným akcím i bohaté fotogalerie
z uskutečněných aktivit je možné zhlédnout na internetových stránkách školy.
www.zstrebonin.cz
reditel@zstrebonin.cz
Mgr. Jan Švec, ředitel školy
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Třebonínská statistika

V Dolním Třeboníně žije 51% žen a 49% mužů.
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Počty obyvatel částí obce Dolní Třebonín
Čertyně

34

Horní Třebonín

35

Dolní Svince

19

Prostřední Svince

66

1029

Štěkře

16

22

Záluží

68

Dolní Třebonín
Horní Svince

Obyvatelstvo Dolního Třebonína podle věku
Dospělí

1008

Děti (do 15 let)

236

Dospělí - muži

493

Děti (do 15 let) - chlapci

112

Dospělí - ženy

515

Děti (do 15 let) - dívky

124

Děti (15 - 18 let)

45

Děti (6 - 7 let)

25

Děti (15 - 18 let) - chlapci

22

Děti (do 3 let)

36

Děti (15 - 18 let) - dívky
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Celkem obyvatel

1289

Průměrný věk obyvatel Dolního Třebonína je 38,3 let
Data jsou platná k 8. 6. 2017

Informace redakční rady Občasníku
Vážení čtenáři,
časopis poslední dobou prochází určitou proměnou. Změna se týká jak
personálního obsazení redakční rady tak i například posílením role přispěvatelů
(autorizace textů). Chceme, aby obsahová stránka byla pestřejší a stanovit
i pevné termíny (2x ročně), kdy bude Občasník vycházet.
Nově byla zřízena e-mailová adresa obcasnik@dolnitrebonin.cz, která je
určena nejen pro přispěvatele, ale i pro náměty, či reakce čtenářů.
Redakční rada
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Plán akcí sportovní a kulturní komise pro rok 2017
26.8.2017

Výlet pro rodiče s dětmi do Podkletí

2.9.2017

Raftování Třeboníňáků

8.9.2017

Pták Ohnivák a lišák Zorro - zájezd na Otáčivé hlediště

10.9.2017

Dětský cyklovýlet

23.9.2017

Podzimní Třebonín Petangue Open

7.10.2017

Podzimní Dětský Třebonín Petangue Open

14.10.2017

Adventure minigolf II.

28.10.2017

Drakiáda

listopad

Zájezd divadlo Praha

17.11.2017

Zájezd do solných lázní Gmünd

listopad

Vítání občánků

listopad

9. Třebonínská lední rallye

25.11.2017

Podzimní Třebonín Bowling Open

4.12.2017

Mikulášská besídka s nadílkou

prosinec

Adventní zájezd

16.12.2017

Zpívání u vánočního stromu

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