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Úvodem …
Vážení čtenáři,

držíte v rukou první číslo třebonínského Občasníku v roce 2018. Chtěli bychom
Vám popřát, aby byl tento rok pro Vás úspěšný.

Z médií slýcháme, že našemu hospodářství se daří, a že je na tom náš stát po
ekonomické stránce dobře. Náš život ale není jenom o materiálním
zabezpečení, to by bylo málo, jakkoli je to pro nás důležité.

Jednou z částí našeho života je i prostředí a okolí, ve kterém žijeme. Kraj, obec,
místo, kde bydlíme. Záleží i na každém z nás, jakým způsobem přispějeme
k tomu, abychom se cítili v našem domově lépe.

Snažíme se Vám v tomto časopise přiblížit dění v naší obci. Budeme
rádi, když přijdete třeba i s nápadem, co byste rádi viděli v příštích
číslech. Napsat můžete na adresu: obcasnik@dolnitrebonin.cz.

Za redakční radu Jan Odvárka

Informace starosty obce Dolní Třebonín
Vážení spoluobčané, 

původně jsem svůj příspěvek do našeho časopisu nechtěl vůbec psát, neboť se
dle mého názoru za uplynulého téměř půl roku od vydání posledního čísla
neudálo až tak nic zásadního. Je tady však opět nový rok a bylo by více jak
dobré připomenout, co nás v něm čeká. 

Začnu tradičně, a to našimi plánovaným stavebními aktivitami. Stále ještě
nemáme stavební povolení na propojení vodovodních řadů H. Třebonín
a Pr. Svince, získali jsme však již kladné vyjádření Ředitelství silnic a dálnic
a následně také souhlas od ministerstva dopravy. 

Pokračují také projektové práce k vybudování kanalizace z  Horních Svinců do
Prostředních Svinců včetně projektu čistírny odpadních vod. 

Byly již také zadány práce na generální opravu kapličky v Horním Třeboníně,
na kterou jsme získali dotaci. 

Čekáme, jak dopadne žádost o dotaci na zateplení a výměnu oken u bytového
domu čp. 120 v D. Třeboníně (bytovka nad obecním úřadem). 
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Na základě žádosti občanů rada obce mimo jiné rozhodla o rozšíření veřejného
osvětlení o 4 ks svítidel v Pr. Svincích kolem nově vybudované komunikace
směrem k Brenkusům. Tyto práce budou provedeny v měsíci dubnu. 

Již podruhé v tomto roce jsme museli nechat opravit plot u naší skládky
inertního odpadu v Horním Třeboníně, do kterého se již dvakrát „trefili“ řidiči
a došlo k jeho poškození. V této souvislosti musím bohužel občany upozornit,
že na skládku bude možné vozit jen drobný inertní odpad z vybouraných dveří
či oken apod. V žádném případě už zde není možné ukládat zeminu ze stavby
základů domů či garáží, s výjimkou ornice, kterou bude možno využít později
a bude na skládce pouze dočasně uskladněna. Výjimku má pouze obec a to
v případě oprav kanalizace apod.

Dále budeme pokračovat v opravách chodníků v nové bytové výstavbě, na
několika místech bude nutné také opravit propadlý asfalt v důsledku poškozené
kanalizace. Dojde i na doznačení parkovacích míst.

Bohužel, již po několikáté jsem nucen požádat občany, a to hlavně v nové
výstavbě, aby překonali svou pohodlnost a neobkládali kontejnery na plasty
a papír kartony a dalším odpadem, ale odvezli jej tam, kam patří, do sběrného
dvora.

I přes několikerá upozornění se situace nelepší a prostory kolem kontejnerů
často připomínají skládku a vyloženě hyzdí své okolí. Velice nerad vyhrožuji
sankcemi, ale pravdou je to, že nepořádek nevadí jenom vedení obce, ale
trpělivost dochází i samotným obyvatelům nové výstavby, kteří volají po
potrestání viníků a jsou ochotni v této věci s obcí spolupracovat.

V únoru pokračovala specializovaná firma v prořezu dřevin rostoucích na
obecních pozemcích, a to zejména v Prostředních Svincích i samotném Dolním
Třeboníně.

30. dubna se uskuteční naše největší akce s dlouholetou tradicí, kterou je
„Pálení čarodějnic“. Pro děti zde bude opět připraveno mnoho soutěží včetně
lampionového průvodu a pro dospělé bohaté občerstvení s již tradičním
pečeným prasetem. 

Mimo výše jmenované dění je v nastávajícím období naplánováno mnoho
dalších kulturních a sportovních podniků tak, jak jsou uvedeny v kalendáři akcí
sportovní a kulturní komise na našich internetových stránkách. 

Krásné jaro a mnoho úspěchů v tomto roce přeje

Pavel Ševčík, starosta obce
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Dobrovolní hasiči v Dolním Třeboníně
Vážení spoluobčané,

určitě registrujete na obecních akcích (Pálení čarodějnic, Zpívání u vánočního
stromu atd.) a u neočekávaných událostí (požáry, čerpání vody apod.) činnost
našich hasičů. Ve stručnosti bych Vám rád připomněl, jak fungují hasiči u nás
a dalších přilehlých částech obce. 

Máme zde dva sbory dobrovolných hasičů. Jedním z nich je SDH – Sbor
dobrovolných hasičů, druhým JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obce. 

SDH je občanské sdružení. Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti
požární ochrany, požární sport a jiné společenské a kulturní akce. Je to
samostatně hospodařící jednotka závislá na okolních subjektech. V čele stojí
starosta sboru a výkonným orgánem je výbor sboru. 

JSDHO je organizační složkou, kterou zřídila obec usnesením zastupitelstva
a je zcela závislá na obecním rozpočtu. Veškerá technika, výstroj a výzbroj,
která je pořízená pro činnost jednotky, je majetkem obce. Členové zásahové
jednotky jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, kteří už mají za sebou
nějaké zkušenosti. V čele této složky stojí velitel jednotky, který je zodpovědný
ze své funkce starostovi obce, je starostou odvoláván a jmenován. Oba sbory
mají jedno společné, všichni členové vykonávají tuto činnost dobrovolně.
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Informace o činnosti JSDHO
Naše jednotka byla zřízena v roce 2012, k dnešnímu dni má 18 členů a je
zařazena do kategorie JPO V (jednotka, která zabezpečuje výjezd družstva).
Její činnost je čistě represivní. Provádí požární zásah, záchranné práce,
spolupracuje při požáru s ostatními jednotkami PO, Policií ČR, zdravotnickou
záchrannou službou a dalšími složkami integrovaného záchranného systému.
Své základní činnosti plní především na území obce. Na území jiných obcí se
řídí operačním střediskem Hasičského záchranného sboru kraje. Jak je to
s majetkem a vybavením jednotky? Uvedené vybavení je nutnou součástí pro
činnost: 

• požární stříkačka PS 12, elektrocentrála TUSON, plovoucí čerpadlo
FROGGY, motorová pila RANCHER, 

• el. kalové čerpadlo WILO 230V, el. kalové čerpadlo WILO 230 V,
halogenové osvětlení,

• prodlužovací kabel 230 V, prodlužovací kabel 380 V, dýchací přístroj
SATURN S7 3 ks, náhradní láhve, 

• hasící přístroj přenosný práškový, svítilna ANSMAN, rozkládací třídílný
hliníkový žebřík,

• ochranné přilby KALIŠ, hadice C52, hadice B75. 

Pro zajímavost uvádím i počet výjezdů jednotky od jejího vzniku v roce 2012.
Od vzniku JSDHO Dolní Třebonín zasahovala jednotka 16x na žádost KOPIS
(Krajské operační a informační středisko). Z toho bylo 14 zásahů s nutností
použít cisternu. Dobrovolně bez výzvy KOPIS zasahovala jednotka 21x.
Jednalo se o technickou pomoc (doplňování vody na soutěžích, při námětových
cvičení, proplachy kanálů, pálení klestí, čerpání vody, atd.). Z toho bylo 16
zásahů s nutností použít cisternu. V roce 2017 jednotka zasahovala na žádost
KOPIS 5x, mimo vyhlášení KOPIS 4x. Z toho bylo 7 zásahů s nutností použít
cisternu. 

Kladem je i to, že se obci podařilo opravit a vybavit garážování pro hasičskou
cisternu tak, že jednotka je akceschopná po celý rok. Velmi nadějně vypadá
i žádost obce o dotaci na nový dopravní automobil pro přepravu členů jednotky
na místo události.

Jsem přesvědčen, že obě jednotky jsou nedílnou součástí naší obce. Plní úkoly
vycházející z potřeb obce, ochrany obyvatelstva a za to jim patří poděkování.

Zdeněk Přívratský, místostarosta 
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Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třebonín by rád ve svých řadách přivítal nové
členy. Pokud máte zájem o činnost v SDH a je Vám více než patnáct let,
můžete nás kontaktovat na telefonu 775 244 270 či na mailových adresách
sdhdolnitrebonin@email.cz a kurzmiro@seznam.cz, kde Vám sdělíme bližší
informace a zodpovíme případné dotazy. 

SDH Dolní Třebonín 

Aktuality z Bytového družstva 
Když v roce 2001 zakládali zájemci o bydlení v Dolním Třeboníně bytové
družstvo, byli srozuměni se základní podmínkou státu: dvacet let budou ve
"svém" bytě bydlet jako nájemníci, budou vedle nájmu postupně splácet
i pořizovací cenu bytu a za svou trpělivost budou nejdříve v roce 2022
odměněni převodem bytu do svého vlastnictví.

Už v roce 2013 stát zmírnil podmínku dvacetileté lhůty pro převod do osobního
vlastnictví, ale teprve v minulém roce dostaly u nás věci rychlý spád. Členská
schůze družstva se většinou hlasů vyjádřila pro variantu urychlené privatizace.
Kdo měl zájem, mohl jednorázově doplatit zbytek ceny bytu. Za tyto finanční
prostředky (na zbytek si družstvo vzalo úvěr) jsme od obce Dolní Třebonín
odkoupili její podíl na bytových domech. To umožnilo rozdělit v katastru
nemovitostí čtyřbytovky na jednotlivé bytové jednotky.

V době uzávěrky tohoto Zpravodaje (konec ledna 2018) je situace následující:
ze 140 bytů a rodinných domků v sídlišti Nad Ohrady je jich zcela zaplaceno
127 a členové družstva, kteří je mají v nájmu, mohou kdykoliv požádat
družstvo o bezúplatný převod svého bytu do vlastnictví. Administrativně
náročný proces uzavírání smluv se už rozběhl a první návrhy na vklad do
katastru nemovitostí jsou podány. Nájemníci zbylých dvanácti bytů a jednoho
rodinného domku dál pokračují v bytovém družstvu a o převod bytu mohou
požádat ve chvíli, kdy budou i oni mít zcela uhrazenu cenu bytu,
pravděpodobně tedy v roce 2022.

www.bddt.cz
bddt@email.cz

Radek Šrot, předseda BD

Poznámka: informace uvedené v tomto článku se netýkají obecních bytů
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Představení pracovníků obecního úřadu

Kahovcová Iveta (roz. Nováková)
Paní Kahovcová, mohla byste se krátce
představit?
Jmenuji se Iveta Kahovcová, mnozí si mě
ještě asi pamatují jako Ivetu Novákovou
(do roku 2017).

Pracuji na Obecním úřadě od roku 2004.
Nejdříve jsem dojížděla z Českého Krumlova,
nyní zde v Třeboníně žiji se svou rodinou.
Jsem vdaná a mám dvě děti, desetiletou dceru
Danielu a čtyřletého syna Jana.

Vystudovala jsem střední školu obor
management v Č. Velenicích, poté jsem
pokračovala v Českém Krumlově na CEVRO
I n s t i t u t u b a k a l á ř s k ý m a n á s l e d n ě
magisterským studiem oboru veřejná správa.

Co je náplní Vaší práce a s čím se na Vás mohou naši občané obrátit?
Je toho poměrně hodně. Například mám na starosti místní poplatky (komunální
odpad, poplatky ze psů, rekreační poplatek apod.) Starám se o archiv obce,
pohledávky, vyvěšování dokumentů na úřední desku, jak na venkovní, tak
i elektronickou na webových stránkách obce. Spravuji odpadové hospodářství
obce, odměny zastupitelů a platy zaměstnanců. V současnosti opatruji z moci
úřední dvě osoby, které jsou omezené ve své způsobilosti.

Spolu s kolegyní poskytujeme občanům v rámci kontaktního místa veřejné
správy Czech Point např. výpisy z katastru nemovitostí nebo z rejstříku trestů.
Řidičům můžeme za poplatek 100,- Kč zjistit stav jejich bodového konta. Dále
společně s kolegyní provádíme ověřování podpisů a listin občanům. Náš obecní
úřad se může pyšnit nepřetržitou službou pro občany. Úřední hodiny jsou každý
den a kryjí se současně s naší pracovní dobou. Občané nás mohou zastihnout
téměř kdykoliv, a to i přes tzv. polední pauzu. Tuto službu občané využívají
i z okolních obcí, někdy k nám jezdí i z Českého Krumlova, nemusí déle čekat
a neplatí žádný poplatek za parkování.

Líbí se Vám vaše práce?
Ano. Líbí se mi práce s lidmi. Je zajímavé sledovat i dění v obci a názory
jednotlivých obyvatel.
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Bydlíte v tzv. čtvrtém kruhu nové zástavby obce. Jak vnímáte soužití
obyvatel ze staré části obce a z té nové?
Obyvatelé z nové výstavby přišli většinou z větších měst a v tzv. starém
Třeboníně a okolních osadách bydlí spíše domorodci. V tom vnímám určitou
rozdílnost obyvatel. Já si osobně myslím, že soužití mezi „oběma Třeboníny“ je
bezproblémové.

Děkuji za rozhovor
Jan Odvárka

Informace Sportovní a kulturní komise
Vážení spoluobčané, i v tomto čísle Občasníku bych Vás ráda seznámila s prací
a plány SaK komise. Poslední akcí loňského roku bylo Zpívání u vánočního
stromu, které zaznamenalo několik změn. Paní učitelky ze ZŠ a MŠ vyrobily
betlém a s dětmi připravily pásmo koled. Pro děti jsme objednali 100 balonků
s přáním Ježíškovi. O jejich nafouknutí se postarali hasiči, kteří zajišťovali
i bezpečnost a úklid na návsi. Ke zpěvu koled nás na klávesy doprovodila
p. Jančářová. Pro přítomné, kterých se letos sešlo zhruba 250, bylo připraveno
občerstvení: 30 kg halušek, 100 párků v rohlíku, 80 l punče, 20 l dětského
punče a upečeno 140 placek. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří veliký dík,
též panu Zvonařovi, který do kádě přivezl 10 kapříků. Začátkem ledna se
komise sešla, aby připravila plán akcí na rok 2018 - celý najdete na
internetových stránkách obce a o jednotlivých akcích budeme informovat na
vývěsných tabulích. Pro děti plánujeme v únoru bruslení na zimním stadionu
v Českém Krumlově, dětský pétanque v květnu a červnové rozloučení se
školou. Pro sportuchtivé občany je připraveno Třebonínské klání - v bowlingu,
pétanquu a mini golfu. Podařilo se mi objednat vstupenky do Národního
divadla, kam pojedeme 8. dubna. Na léto máme objednané vstupenky na
představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově a na nádvoří zámku
Hluboká. V březnu si pojedeme odpočinout do termálních lázní ve Füssingu
a na květen je naplánován výlet „Plavba lodí po Dunaji“. Důchodci se sešli
k tradičnímu posezení 8. března. Největší akcí tohoto období bude jistě stavění
Májky. Vzhledem k tomu, že se naše obec stále rozrůstá, připravujeme další
Vítání občánků. Plánů a nápadů na další akce by bylo mnoho, ale bohužel nám
chybí prostory na jejich konání. Závěrem bych ráda poděkovala panu starostovi
a zastupitelům za náklonost a podporu. Dík patří i všem dobrovolníkům, kteří
nezištně pomáhají s organizací akcí. 

Jana Machová, předsedkyně SAKK
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Zpravodaj ZŠ a MŠ Dolní Třebonín 

MATEŘSKÁ ŠKOLA
První sníh
Konečně se z oblohy začaly sypat sněhové vločky. Napadlo jich tolik, že jsme
mohli vyrazit na hřiště a ve sněhu si pořádně zadovádět. Byla zima, ale nám to
nevadilo. Stavěli jsme sněhuláky, koule a také jsme se koulovali.

Karneval v MŠ
Ve čtvrtek 8. 2. 2018 se v mateřské škole uskutečnil karnevalový rej plný
nejrůznějších masek. Pro děti byla připravena spousta úkolů, her a zábavy. 
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Každá maska obdržela drobnou tombolu, na které se podíleli rodiče. Všichni
jsme si užili spoustu legrace a celý den nám zůstal úsměv na tváři. 

Za kolektiv učitelek MŠ Pavla Andrlová

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
Nově otevřený výtvarný kroužek se i nadále těší velké oblibě ze strany žáků
a tak není divu, že se výuka tohoto kroužku ve druhém pololetí rozšířila.
Do kroužku bude přijato dalších dvanáct žáků a výuka tak bude probíhat
nejenom ve čtvrtek, ale nově i každou středu. Žáci naší školy se mohou již
pochlubit i svým prvním nemalým úspěchem. Ve výtvarné soutěži, která nesla
název „Střípky evropských Vánoc“, získali žáci Natálie Čečelovská a Alexandr
Novotný zvláštní ocenění. Je nutné podotknout, že porota neměla výběr vůbec
jednoduchý. Žáci, se svou prací – maska čerta, se umístili mezi dalšími 500
zaslanými pracemi. Tyto dva žáky druhé třídy budeme moci mimo jiné přivítat
právě ve výtvarném kroužku, který se rozhodli od nového pololetí navštěvovat.

Pomalu, ale jistě, se nám blíží konec uzávěrky pro téma VODA, kterému jsme
se převážně věnovali v prvním pololetí. Žáci prostřednictvím nejrůznějších
výtvarných technik, jak v plošné, tak v prostorové tvorbě, probádali zajímavá
zákoutí, která toto téma poodhalilo. Budou tak mít šanci zabojovat o umístění
v prestižní výtvarné soutěži s názvem Lidice. Výtvarný kroužek, ale i ostatní
žáci v rámci výtvarné výchovy, se bude moci zúčastnit dalších nadcházejících
soutěží v průběhu února až dubna. 

Závěrem bychom Vás rádi pozvali na první vernisáž výstavy, která se uskuteční
poslední školní týden, a to v úterý 26. 6. 2018 od 16:00. Výstava se ponese
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v jarní zpěvné tématice, na kterou budou žáci naší školy v průběhu
nadcházejících měsíců tvořit. 

Na vernisáži bude mimo jiné vyhlášen i vítěz soutěže – plakát k vernisáži
s názvem „Když ptáci zpívají jaru“. Budete moci zhlédnout nejenom zajímavé
práce žáků naší mateřské a základní školy, ale dát si i něco dobrého k jídlu,
k pití, poslechnout si pěvecké a hudební dovednosti vybraných žáků. 

Mgr. Andrea Špindlerová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Letošním tématem ve ŠD je "Pohádkohraní". Prvním pololetím naše děti
provázely pohádky, jako "Zlatovláska", "Dlouhý, Široký a Bystrozraký",
"Perníková chaloupka", "Sněhurka a sedm trpaslíků" a další.

S pohádkami si děti společně užívaly četby, poslechu, dramatizace, kreslení,
vyrábění, her, soutěží, pohybových aktivit, rébusů a kvízů, dokonce
i trpasličího bálu a na závěr pohádkového karnevalu. 
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Za odměnu si děti lepí do desek kartičky pohádkových postav a při soutěžích
jsou odměněny drobnostmi či nějakou sladkostí. Hlavně si ale užijí spoustu
zábavy s pohádkami. 

Dana Nepivodová

ZPÍVÁME SI PRO RADOST
... nejen sami sobě, ale i ostatním dětem i dalším lidem. Tak se může
prezentovat pěvecký sbor na naší škole. V současné době máme 12 členů  -
žáků od 2. do 5. ročníku. Náš repertoár tvoří písně různých žánrů a vybíráme je
k různým příležitostem. Například pro Mikulášskou besídku jsme nacvičili
písně zaměřené k Adventnímu období, nyní zkoušíme pro naše babičky
a dědečky starší známější skladby. Pomalu začneme připravovat i vystoupení
pro naše maminky, ale to je ještě tajemství. V loňském roce jsme účinkovali
nejen na Mikulášské besídce, ale i při Vánočním koncertě ZUŠ ve škole
a u vánočního stromu na návsi. Novinkou pro nás je zpěv spirituálů,
tradicionálu s prolínáním hlasů a improvizace. Při zkouškách si užijeme
spoustu legrace, ale i když se leckdy vše nedaří, zpíváme všichni rádi a s chutí. 

Mgr. Karla Hospodářská
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC
Během výuky nastanou situace, při kterých učitel zachová vážnost jen stěží.
Nejvíce děti „perlí“ při vlastivědě a přírodovědě.

Jaké má voda skupenství? „Od tok, pří tok, pod tok.“

Jak dělíme vodu na naší planetě? „Na páru a srážky.“

Jaké je složení vzduchu? „Kyslík, oxid uhličitý, vakulum.“

„Zvířata se na zimu připravují tak, že jim ztuhne srst.“

„Užovka je ryba.“

„Plynné skupenství vody je voda.“

„Gravitace je vzduch, který unáší věci.“

„Polsko má 35 obyvatel.“

„Čáp odlétá do teplých krajin, protože je hmyzožravec.“

Mgr. Zdeňka Janouchová

Školská rada informuje
Školská rada se od posledního vydání Občasníku sešla 2 krát. Poslední srpnový
den jsme se sešli k projednání úprav nového Školního řádu. Změny se týkaly
zejména předškolního vzdělávání, některých povinností a práv žáků školy.
Dotazy ohledně úprav Školního řádu byly vysvětleny a rada jej schválila
jednohlasně. Členové rady byli seznámeni s nadcházejícím školním rokem.
Druhé jednání se uskutečnilo 1. listopadu 2017, kdy bylo na programu
schválení výroční zprávy školy. Školní řád i Výroční zprávu o činnosti školy
měli členové rady možnost v dostatečném předstihu si prostudovat. K výroční
zprávě nebyly žádné námitky či připomínky. Také byl prodiskutován dotaz
rodičů ohledně školního stravování. Dotaz byl zodpovězen vedoucí školní
kuchyně a ŠR bylo sděleno, že žádný z kontrolních orgánů zabývající se
školním stravováním neshledal žádné pochybení a neměl ani žádné výhrady
k sestavovaným jídelníčkům. Se svými dotazy či připomínkami se můžete na
školskou radu obracet prostřednictvím mailu skolskarada@zsdolnitrebonin.cz
nebo přímo na její jednotlivé členy. Přeji Vám pohodové dny a dětem úspěšné
II. pololetí školního roku. 

Roman Kurz, předseda ŠR
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Zápis do 1. třídy základní školy v Dolním Třeboníně
Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dvou
termínech. V úterý 24. dubna 2018 budou zapisovány děti, které navštěvují naši
mateřskou školu a ve čtvrtek 26. dubna 2018 proběhne zápis dětí, které naše
předškolní zařízení nenavštěvovaly. 

Zápis proběhne v I. třídě ZŠ vždy od 13:30 hodin. Rodiče si k zápisu přinesou
písemnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, svůj platný občanský
průkaz a rodný list zapisovaného dítěte. V případě, že budou zákonní zástupci
žádat o odklad povinné školní docházky, předloží také písemnou žádost
o odklad a dále písemné doporučení školského poradenského zařízení spolu
s doporučením odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Zapisované dítě se zápisu účastnit nemusí, ovšem i přesto jeho přítomnost
doporučujeme, aby měl pedagogický pracovník možnost orientačně posoudit
připravenost dítěte na školní docházku. K zápisu se dostaví i děti, kterým byl
v loňském roce povolen odklad školní docházky a požádají o přijetí znovu.
Všechny další podrobnosti k zápisu jsou zveřejněny na stránkách školy:
www.zstrebonin.cz, zde jsou k dispozici také potřebné dokumenty ke stažení. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v budově mateřské školy ve dnech
2. – 4. května 2018 v časech 6.30 – 9.00 nebo 12.30 – 16.30. Bližší informace
na internetových stránkách školy.

Mgr. Jan Švec
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Víte, že...
Víte, že v prvním i v druhém kole prezidentských voleb v Dolním Třeboníně
zvítězil na rozdíl od většiny republiky Jiří Drahoš?

Víte, že v lednu tohoto roku v katastru obce Čertyně bylo usmrceno 11 ovcí,
které byly na ohrazeném pozemku?  Zabity byly zřejmě volně pobíhajícími psy.
V bahně byly nalezeny stopy psů. Případ vyšetřuje Policie ČR.

Poděkování
Děkujeme Obci Dolní Třebonín za vstřícný, lidský a aktivní přístup při
vytvoření bezbariérového vstupu do našeho domu.

manželé Markovi
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Tříkrálová sbírka
V lednu tohoto roku proběhla v naší obci opět Tříkrálová sbírka. Tato akce se
u nás již pomalu stává tradicí. U počátku této sbírky v Třeboníně stála paní
Zdeňka Boušková, proto jsme ji trochu vyzpovídali.

Jaké byly začátky?
První sbírka se uskutečnila v roce 2010. Dá se říct, že impulsem byla naše
dcera Maruška. Když jako tříletá nakreslila obrázek tří králů, ptala se, proč
u nás v Třeboníně také nechodí tři králové. Zdál se mi to dobrý nápad a obrátila
jsem se proto na paní Kleinovou, o které jsem věděla, že má na starosti sbírku
ve Velešíně. První dva roky jsme proto organizačně spadali pod Velešín. Druhý
rok se k nám přidala paní Monika Vrhelová. Od roku 2012 pak organizujeme
sbírku s farností Kamenný Újezd a Boršov nad Vltavou.

Kolik tříkrálových skupinek chodí v Třeboníně a kdo Ti pomáhá?
Již několik let chodí dvě skupinky. Pomáhá především Monika Vrhelová,
Marie Nárovcová někdy i Michaela Odvárková a samozřejmě děti, bez kterých
se to neobejde a ony právě vytvářejí tu neopakovatelnou atmosféru sbírky,
která vychází z tradice tříkrálových koled.

Bylo by dobré, kdyby v Třeboníně chodily tři skupinky, protože nezvládáme
obejít ani celou obec. Pokud by se k nám chtěl někdo přidat, rádi ho uvítáme,
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jak dospělého, tak děti. Sbírka by tak mohla probíhat i v sousedních obcích,
například ve Svincích, kam teď z kapacitních důvodů nechodíme.

Myslím, že náš dík patří všem, kdo se nejen v naší obci Tříkrálové sbírky
aktivně účastní a obětují svůj volný čas pro dobrou věc. Dospělé účastníky
jsme již zmínili. Mohli bychom vyjmenovat děti, které se převlékají za tři
krále?
Za ty roky se vystřídalo několik dětí: tedy Maruška a Marek Bouškovi, Daniela
Vrhelová, potom Johanka Palečková, Fanda a Vendulka Hláskovi, Josef
a Benjamin Odvárkovi, Daniela Kahovcová, Nikola Kubešová, Kateřina
Hanzalová a Kryštof Kupka.

Na co jdou peníze a kolik se vybere?
Peníze od dobrovolných dárců jdou na charitativní projekty v našem kraji.
Jedná se o lidi v nouzi, nemocné i umírající. Od nízkoprahového zařízení pro
děti a mládež ve Starém Městě pod Landštejnem po hospic sv. Jana Nepomuka
v Prachaticích. Veškeré vybrané peníze jdou na vybrané projekty v nezkrácené
výši. Děti, které se aktivně účastní sbírky, dostanou každý rok pouze drobnost
od pořadatele, např. šátek s logem Tříkrálové sbírky apod. Když vykoledují
sladkosti, poctivě si je rozdělí mezi sebou rovným dílem.

První sbírka v roce 2010 vynesla kolem šesti tisíc korun, v roce 2016 již
16 477 Kč, minulý rok to bylo 19 462 Kč a tento rok je to doslova rekordních
27 858 Kč, srdečně zaplať Pán Bůh všem dárcům.

Děkuji za rozhovor a přejeme i do dalších let nejen ochotné dárce,
ale i ochotné spolupracovníky.

rozhovor připravil Jan Odvárka
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Dolní Třebonín na Internetu
Od roku 2007 mohou všichni uživatelé internetu získávat informace o naší obci
na webových stránkách www.dolnitrebonin.cz. V současné době máme na
webu 670 stránek a v nich více než 15 000 fotografií a obrázků. Ne serveru je
uloženo 1 600 dokumentů ke stažení, kterými jsou například oznámení či
vyhlášky z úřední desky, usnesení z jednání rady a zastupitelstva obce atd. 

Od 10. 9. 2010 vyslal webový server www.dolnitrebonin.cz do světa více než
1 976 000 stránek během téměř 160 000 návštěv. Při jedné návštěvě si tedy
naši uživatelé prohlédnou cca. 12 stránek. Rekordní návštěvnost zaznamenal
server 9. 12. 2013, kdy si 323 uživatelů prohlédlo 13 916 stránek za jeden den.
Do této chvíle navštívili náš server uživatelé ze 104 zemí světa. Většina jich je
samozřejmě z Čech. Na dalších místech v žebříčku návštěvnosti jsou
Slovensko, Německo, Rakousko a USA. Na mapě vypadá přehled takto:

Už 6 let také rozesíláme aktuální informace prostřednictvím elektronické pošty
v rámci MailFóra obce Dolní Třebonín a úspěšná je i stránka obce v síti
Facebook - www.facebook.com/dolnitrebonin/. V letošním roce nás čeká
proměna webu, jeho modernizace, lepší zpřístupnění na mobilní zařízení atd.
O všech změnách Vás budeme průběžně informovat.

Lubor Mrázek, správce www.dolnitrebonin.cz
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Plán akcí sportovní a kulturní komise pro rok 2018
8.3.2018 Setkání důchodců

24.3.2018 Zájezd do termálních lázní Bad Füssing

8.4.2018 Zájezd - Národní divadlo: V rytmu swingu bije srdce mé

21.4.2018 Jarní Třebonín Petangue Open

30.4.2018 Pálení čarodějnic

11.5.2018 Besídka ke Dni matek

26.5.2018 Zájezd - plavba lodí

9.6.2018 Adventure minigolf

23.6.2018 Rozloučení se školou

17.8.2018 Volejbal Třebonín Open

1.9.2018 Raftování Třeboníňáků

7.9.2018 Ztracený svět - zájezd na Otáčivé hlediště

8.9.2018 Dětský cyklovýlet

22.9.2018 Podzimní Třebonín Petangue Open

13.10.2018 Adventure minigolf

20.10.2018 Drakiáda

17.11.2018 Zájezd do solných lázní Gmünd

24.11.2018 Podzimní Třebonín Bowling Open

1.12.2018 Adventní zájezd

4.12.2018 Mikulášská besídka s nadílkou

15.12.2018 Zpívání u vánočního stromu

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

OBECNÍ ÚŘAD

Úřední hodiny Pokladna 

Pondělí 7:30 - 15:30 7:30 - 17:00 

Úterý 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 

Středa 7:30 - 15:30 7:30 - 17:00 

Čtvrtek 7:30 - 15:30 7:30 - 15:30 

Pátek 7:30 - 12:00 7:30 - 12:00 

ČESKÁ POŠTA

(od 1. března 2018)

8:00 - 11:00 12:00 - 14:45

8:00 - 11:00 12:00 - 14:45 

8:00 - 11:00 12:00 - 16:30 

8:00 - 11:00 12:00 - 14:45 

16:00 - 17:45 

KNIHOVNY 
Dolní Třebonín
středa 16.30 – 18.30

Záluží
zima pondělí  17.00 – 19.00
léto pondělí 18.00 – 20.00

Prostřední Svince
pondělí 18.00 – 20.00

SBĚRNÝ DVŮR

středa 13.00 – 17.00
sobota 9.00 – 13.00

ČASTÉ PLATBY (za komunální odpad, psy) 
do 31. března 2018

č. účtu: 4329241/0100 nebo v hotovosti  na pokladně OÚ

Třebonínský Občasník 2018/1
Vydává Obec Dolní Třebonín, 382 01 Dolní Třebonín 6, www.dolnitrebonin.cz. 

Redakční rada: Jan Odvárka, Roman Kurz a Lubor Mrázek. 
Foto: ZŠ a MŠ D. Třebonín, Jan Švec, archív autorů článků.

Náklad 600 ks. Vychází 2x ročně. Neprodejné. Tisk Tiskárna Šumava.

Uzávěrka příspěvků příštího čísla je 15. července 2018.
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