
Úvodem …
Vážení čtenáři,

tento rok je svým způsobem výjimečný. Díky nezvykle teplému počasí
v červnu dozrávají plodiny o 14 dní až 3 týdny dříve, než je obvyklé. Úroda,
zdá se, bude nadprůměrná, u některých plodin naopak v důsledku sucha
podprůměrná.

To je to, co můžeme vidět v přírodě, ale tento rok je výjimečný hlavně
v historickém kontextu. Takzvaný ,,osmičkový“ rok je na historické události
opravdu bohatý.

Připomínáme si především 100. výročí vzniku Československa, což byla,
a dodnes je, pro náš národ zásadní událost roku 1918. Dále je to rok 1938,
obsazení pohraničí Němci (80 let); tragický únor 1948 (dříve označovaný za
vítězný únor) - nástup komunistů k moci (na 70let). Událostí, kterou ještě
mnozí pamětníci pamatují a která ovlivnila náš život, bohužel také tím
negativním směrem, je 50. výročí vpádu ,,spřátelených vojsk“ a tím konec
nadějí na svobodnější život po roce 1968.

Co myslíte? Je důležité si tyto události připomínat a mluvit (psát) o nich?
Osobně si myslím, že určitě ano. Z historie se můžeme nejen poučit a nedělat
stejné chyby, ale i vidět současné dění  jinou optikou.

Toto číslo Občasníku obsahuje i rozhovor s pamětníkem, který některé výše
popsané události prožil.

Na podzim tohoto roku proběhnou komunální volby do obecních zastupitelstev.
Ať čtenáři sami posoudí, jak se tato skutečnost promítla do jednotlivých
příspěvků Občasníku. Přejeme Vám pěkné čtení a nezapomeňte, že i Vy se
můžete podílet na obsahu tohoto časopisu obcasnik@dolnitrebonin.cz. 

Za redakční radu Jan Odvárka
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Informace starosty obce Dolní Třebonín
Vážení spoluobčané,

vzhledem k tomu, že čtyři roky jsou již pomalu pryč, je mou povinností složit
účet ze své práce za uplynulé období. O tom, co se v obci povedlo nebo také ne,
jsem Vás informoval průběžně prostřednictvím našeho časopisu. 

Jak jsem se však přesvědčil a neustále přesvědčuji, paměť mnohdy selhává
(někdy v důsledku fyziologických změn, mnohdy bohužel účelově)
a v konečném důsledku jste občas některými spoluobčany přesvědčováni, že
vedení obce (myšleno starosta obce) nepracuje tak, jak by mělo, ba, že nedělá
vůbec nic. 

To, že se mi společně se stejně smýšlejícími lidmi podařilo před několika lety
vybudovat novou část obce a tím nastartovat její ekonomiku a trvalý rozvoj,
ponechám stranou. 

I to, že před započetím, v tu dobu pro formu financování výjimečnou
a úspěšnou výstavbu, bylo na účtech obce 80.000,- Kč. Dnes na účtech
evidujeme hotovost v řádu milionů korun. 

Mé tvrzení o úspěšnosti a výjimečnosti výstavby dokládá fakt, že v sociální
výstavbě nemáme jediný volný byt, ale přetlak žádostí. V části družstevní
výstavby se byty prodávají za více jak dva miliony korun. Jaké kritérium je
ještě objektivnější? Navíc každý rok k nám jezdí studenti ekonomické fakulty
Jihočeské univerzity, kterým přednáším o formě realizace naší bytové
výstavby. 

To vše se nestalo ani z leknutí, ani náhodou. Nečekám žádný obdiv ani chválu.
Čekal bych však více uznání a respektu. Bohužel doba je, jaká je, lidé jsou
všude stejní a ani u nás nejsou v tomto směru výjimky. Dnes již mohu potvrdit
pořekadlo, že úspěch se neodpouští a závist vládne všude. 

Ale abych si jen nestěžoval, ono to není stejně nic platné, dovolím si pro
osvěžení paměti v krátkém přehledu uvést vše, co se v tomto pomalu končícím
volebním období podařilo v naší obci realizovat a kolik finančních prostředků
jsme do dalšího rozvoje obce investovali.  
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Akce 10/14 až 6/18

Zdá se to málo? Možná někomu ano. Mně však ne. 

V závěru tohoto volebního období máme ještě naplánováno zateplení a výměnu
oken u bytového domu čp. 120.  Zde budou celkové náklady 2.700.000 Kč.
V tomto případě je dotace bohužel jen 700.000 Kč, zbytek jde na úkor obce.
Stavební práce budou zahájeny v srpnu. 

4

Pergola MŠ

Vybavení ZŠ (el. sporák, konvektomat, nábytek, tabule, prostranství)

Oprava cyklostezky

Zateplení BD Záluží

Odvodnění ploch u BD Záluží

Dovybavení a stavební úpravy sběrného dvora

Oprava silnice DT-DS a do Věncovy Hory

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV

Oprava kanalizace Horní Třebonín

Odvodnění plochy u ČOV

Prodloužení VO Štěkře

Autobusová čekárna rozcestí

Autobusová čekárna HT, demolice stávající

Úřední deska

Přípravné práce vodovod HT-PS-HS-DS

Přípravné práce ČOV Záluží, Svince

Přípravné práce Sportovně kulturní centrum

OA Rapid

Klimatizace + nábytek obec

Opravy balkonů nová bytová výstavba

Provoz sběrného dvora

Provoz Základní školy a Mateřské školy

Celkem

185 611 Kč

728 622 Kč

2 990 900 Kč

4 601 675 Kč

323 080 Kč

2 442 123 Kč

837 287 Kč

16 346 783 Kč

1 136 376 Kč

290 045 Kč

96 372 Kč

123 249 Kč

235 960 Kč

43 974 Kč

259 090 Kč

65 000 Kč

900 000 Kč

370 706 Kč

165 683 Kč

DKP (skluzavka + stůl Svince, vánoční výzdoba, odpadkové koše, stany,
Pivní sety, PC, hasiči, křovinořez, pila, el. instalace Peckovina) 666 000 Kč

854 000 Kč

Opravy v bytech IV. kruh a ŘD (pl. kotle, bojlery atd.) 1 755 430 Kč

Opravy silnic, techniky, kanalizace, VO, oplocení, asfaltové plochy sběrný
dvůr odbahnění rybníků, výměna pojezdových desek sídliště, výměna oken
a dveří klubovna PS, výměna hydrantů, 3 533 000 Kč

1 586 052 Kč

6 114 553 Kč

47 878 001 Kč



Podařilo se nám také zajistit dotaci na dodávkové požární vozidlo Ford 4x4 pro
potřeby našich hasičů. Jeho cena je cca 1.200.000 Kč, dotace z ministerstva
vnitra a od krajského úřadu bude činit 750.000 Kč. Zbytek uhradí obec.
Nejprve však musí obec uhradit celou kupní cenu, tj. 1.2 mil., pak obdržíme
zmíněné dotace. Také „maličkost“ (z pohledu některých).

Areál ČOV byl v měsíci červenci nově oplocen nákladem téměř 240 tis. Kč,
stejně tak bylo opraveno a dokončeno oplocení kolem skládky inertního odpadu
v Horním Třeboníně za cenu prací ve výši 110 tis. Kč. 

„Rozjetých“ je celá řada menších akcí, jako je projektová příprava na
odkanalizování Horní a Prostřední Svince včetně vybudování čističky pod Pr.
Svincí, propojení vodovodů Horní Třebonín - Prostřední Svince, Horní a Dolní
Svince. Je hotov projekt a probíhá řízení k získání stavebního povolení na ČOV
Záluží.

Dokončena je čekárna v Horním Třeboníně. Ještě během prázdnin budou
doplněny herní prvky na zahradě mateřské školy nákladem téměř 500 tis. Kč.

Bohužel se nepodařilo naplnit jeden z hlavních bodů volebního programu,
kterým byla stavba Víceúčelové haly, a to i přes to, že vše potřebné k  realizaci
stavby bylo zajištěno (stavební povolení, finance, proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby).

Nebudu v tomto příspěvku, který má za úkol zhodnotit uplynulé volební období
uvádět všechny důvody, proč se tak nestalo. K tomu bylo již napsáno dost.
Pouze uvedu, že k realizaci stavby by stačil jeden „opoziční“ zastupitel, který
by se přiklonil na mou stranu a pro stavbu zvedl také ruku. Ale dohoda je
dohoda a veřejný zájem musel stranou. 

Stavební povolení je však stále platné, obec je v dobré ekonomické kondici.

Pro příští vedení obce by to dle mého názoru neměl být neřešitelný problém.
Bohužel stavba již bude o něco dražší a k její realizaci bude pravděpodobně
nutná spoluúčast státu formou dotace. 

Nedošlo také ke stavbě chodníku Horní Třebonín – Dolní Třebonín.  Hlavní
důvody proč se tak nestalo, jsou dva. Za prvé to byl problém se získáním
stavebního povolení, kdy krajské vedení SÚS nedalo souhlas se zúžením
vozovky v úseku Štindlovi - Bohdalovi. Druhým důvodem bylo nezískání
dotace. 

Realizace této stavby bude v příštím volebním období závislá na stanovení
priorit nového vedení obce. 
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Obci se také podařilo získat od Ministerstva pro místní rozvoj a od Fondu
rozvoje bydlení souhlas se zkrácením vázací doby zakazující převod majetku
o pět let. Majetkový podíl obce na družstevní výstavbě byl převeden v loňském
roce. Značný podíl na úspěšnosti převodu má současný předseda BD pan Radek
Šrot a za to mu patří poděkování. 

Nadále v majetku obce, i s poměrně přísnými podmínkami poskytovatele
dotace pro pronájem, zůstávají bytové domy ve čtvrtém kruhu a kolem něho,
plus 60 bytů v řadových domech.

V tomto případě se nejedná o družstevní výstavbu, jak jsem již několikrát psal
ve svých příspěvcích, ale o výstavbu sociálních bytů. O zkrácení vázací doby
nelze v tomto případě požádat a není ani jasné, zda se budou byty moci prodat
po uplynutí dvaceti let (nemám na mysli případný souhlas zastupitelů, ale
umožnění prodeje poskytovatelem dotace). 

V návaznosti na informace k bytové výstavbě musím ještě uvést, že mě velice
mrzí postoj některých nájemníků (týká se družstevních i sociálních bytů), kteří
budují různé pergoly nebo garážová stání a nectí původní záměr, kde jsme se
snažili o jednotnost zástavby. Některé stavby, dle mého názoru, narušují velmi
necitelně harmonický celek a bohužel díky absenci regulativů tento stav
nemůže obec zatím ovlivnit.

Po celé uplynulé čtyři roky bylo v obci organizováno mnoho kulturních
a sportovních akcí převážně pod taktovkou předsedkyně Kulturní a sportovní
komise paní Jany Machové a ředitele ZŠ pana Mgr. Jana Švece. Za jejich velmi
aktivní přístup, bez ohledu na svůj volný čas a požadavku na zvláštní odměnu,
stejně jako všem jejich spolupracovníkům, patří velké poděkování.

V pomalu již uplynulém období se nám podařilo udělat opět velký kus práce.
Ne vše, co jsme si předsevzali, se podařilo splnit. Ne vždy to však bylo
způsobeno jen nedostatkem peněz. Svou roli zde jistě sehrálo i složení
zastupitelstva, kdy jsem neměl po více jak dvaceti letech většinovou podporu
a nemohl naplno prosazovat své záměry. 

Závěrem svého příspěvku bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli
na úkolech obce při zabezpečování spokojeného života nás všech.  

S přáním krásného prožití zbytku léta.

Pavel Ševčík, starosta obce
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Slovo místostarosty obce
Vážení spoluobčané,

rád bych krátce zhodnotil končící volební období. Nebudu hovořit za to či ono
seskupení. Pokusím se stručně popsat naší společnou práci. Vždyť vedení obce
a její rozvoj je vždy věcí skupiny lidí – ať už je to rada nebo zastupitelstvo
obce. Není to o JÁ ..., ale MY ..., my rozhodujeme.

A názory občanů? Měly by být vítány, přijímány, diskutovány. Jsme velká
obec, která má osm částí a každá z nich má i „své“ problémy k řešení. Proto mi
tu chybí např. komise pro územní plán, majetek a investice nebo komise pro
životní prostředí. Tam by se měly diskutovat názory, návrhy zastupitelů,
občanů. Potom by se předešlo i takovým nevkusným stavbám jako je např.
nově opravená autobusová zastávka v Horním Třeboníně. Bohužel, stalo se tak
i za přispění rady obce, která se podrobněji nezajímala o navrhovanou
rekonstrukci.

Společně se nám všem podařilo realizovat několik větších i menších
investičních akcí. Například je to rekonstrukce pečovatelského domu v Záluží,
kompletní výměna balkonů v nové zástavbě, rekonstrukce ČOV, úprava
sběrného dvora včetně nového oplocení, nový povrch části silnice D. Třebonín
– D. Svince, zajištění celkové rekonstrukce silnice směr Dolní Třebonín -
České Budějovice, dovybavení a podpora ZŠ a MŠ, zajištění dotace na nákup
nového hasičského vozu atd. Některé akce se ještě v tomto roce uskuteční
(např. zateplení bytovky čp. 120).

Je pravda, že se i některé investiční akce neuskutečnily. Znovu podotýkám, že
nechci mluvit o názorech v „koalici“ či „opozici“. Myslím, že je třeba se daleko
více společně zamyslet nad tím, co jsou skutečné priority a co je prosazování
investic, které nejsou jasně vyčísleny i s přihlédnutím k budoucím nákladům.
Stačí například zmínit dodnes nevyčíslenou cena za kompletní sportovní halu
a na druhé straně 10 let starý projekt na chodník mezi Horním a Dolním
Třebonínem. Je třeba ještě pozorněji sledovat vypisované dotační tituly vhodné
například pro tyto dvě akce. A to se ne vždy podařilo.

Zbývá ještě dost práce, která může vylepšit občanskou vybavenost, vzhled
a bezpečnost ve všech částech naší obce. Hodně jsme společně dokázali, ale
rezervy jsou pořád ještě velké a je třeba „zabrat“.

Žije zde spousta chytrých, pracovitých lidí s dobrými nápady a chutí obci
prospět. Mým přáním je, aby se jich v novém zastupitelstvu sešlo co nejvíce
a společně dokázali prosadit to, co obci nejvíce chybí.
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Jako sportovec věřím, že „komunální bitva“ bude férová - bez zbytečných
invektiv a pomluv jako v předcházejícím volebním období. Vítěz vyhraje,
poražený pogratuluje. Možná to je moc optimistické, ale snad se dočkáme toho,
že vítězové i poražení budou společně pracovat pro obec.

Jsem  přesvědčen,  že  tomu  pomůže  vzájemná  upřímnost,  otevřenost
a komunikace.

Zdeněk Přívratský, místostarosta 

Privatizace družstevních bytů
V únorovém Občasníku jsem referoval o aktuální situaci v Bytovém družstvu,
kde se rozbíhaly první převody bytových jednotek na členy družstva. Po půl
roce náročné administrativy se situace vyjasnila a je možno začít bilancovat. 

Všichni družstevníci, kteří během 15 let splatili stanovenou částku pořizovací
ceny bytu a nyní požádali o převod bytu či rodinného domku do svého
vlastnictví, se stali majiteli bytové jednotky, kterou doposud obývali jako
nájemníci. Ze 140 bytů a rodinných domů je v katastru nemovitostí k dnešnímu
dni už u 119 uveden soukromý vlastník. 

Nájemníci osmi dalších zatím z různých důvodů o převod nepožádali a tyto
bytové jednotky tak na nové majitele přejdou nejspíš v druhé polovině
letošního roku. Nájemníci zbývajících dvanácti bytů a jednoho rodinného
domku dál pokračují v bytovém družstvu, postupně splácí požadovanou cenu
bytu a majiteli nemovitostí se stanou do konce roku 2022.

Bytové družstvo v "zeštíhlené" podobě dále normálně funguje. V červnu se
sešli družstevníci na členské schůzi, kterou jsme poprvé mohli svolat do
zasedací místnosti obce a ne do velkého sálu restaurace ve Velešíně. 

Noví majitelé nemovitostí si zvykají, že veškerá odpovědnost za jejich majetek
leží nyní už jen na nich (opravy, pojištění, revize) a družstvo ani obec jim
nepomůže. Nicméně právě k tomuto stavu nezávislosti a vlastní odpovědnosti
jsme už od roku 2002 směřovali, takže za tyto "starosti" bychom měli být rádi.
Myslím si, že spokojenost tolika lidí stála za ten hektický poslední rok a půl
práce.

www.bddt.cz
bddt@email.cz

Radek Šrot, předseda BD
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Představení pracovníků obecního úřadu

Hana Bendíková (roz. Karlíková)
Paní Bendíková, mohla byste nám na úvod
říci pár slov o sobě?
Narodila jsem se v Českém Krumlově a celý
dosavadní život bydlím v Mirkovicích.
Vystudovala jsem gymnázium v Českém
Krumlově, poté jsem studovala 3 roky na
Univerzitě Palackého v Olomouci (obor
aplikovaná matematika se zaměřením na
bankovnictví). Vysokoškolské vzdělání jsem
dokončila v Českých Budějovicích na VŠTE
obor ekonomika podniku. Obhajobu
bakalářské práce jsem dělala s tříměsíční
dcerou, které je nyní již osm let. 

Po mateřské dovolené jsem nastoupila zde
v Dolním Třeboníně. Pracuji tady od září
2013. Nastoupila jsem nejprve za paní
Kahovcovou, která šla na mateřskou dovolenou. Po jejím návratu jsem byla
několik měsíců doma a poté jsem nastoupila v únoru 2017 místo paní
Bouškové, opět na uvolněné místo, když odešla na mateřskou dovolenou. Po ní
už asi na mateřskou nikdo nepůjde, koho bych mohla zastoupit.

Jaká je Vaše pracovní náplň a s čím se na Vás mohou občané obrátit?
Moje pracovní náplň má několik oblastí. Podatelna – kde přijímám veškerou
poštu, žádosti či stížnosti, a vedu evidenci všech přijatých dokumentů na úřad;
pokladna – kde vybírám poplatky, nájemné, apod.; evidence obyvatel a vše
okolo ní – přihlášení k trvalému pobytu, vydávání voličských průkazů,
evidence veškerých změn v evidenci obyvatel; nájemní a kupní smlouvy –
sepsání, evidence, vše okolo nájemních bytů (evidence smluv, evidence oprav,
fakturace vyúčtování energií); Czechpoint – výpisy z rejstříku trestů, výpis
z katastru nemovitostí, konverze dokumentů; ověřování podpisů a listin. To
jsou asi tak v kostce nejčastější moje pracovní činnosti.

Nedokážu si představit, že bych pracovala v jiném oboru. Od 15ti let jsem
začala pomáhat brigádně na obecním úřadě u nás v Mirkovicích. V Třeboníně
jsem si zvykla a práce tady mě baví. Je hodně rozmanitá a přijdu zde do styku
s lidmi. Práce je ale stále víc a víc, hlavně kvůli změnám zákonů, které nám
mají práci ulehčit, ale opak je pravdou. Hodně věcí se ztížilo například novým
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stavebním zákonem nebo nařízením EU o GDPR (ochraně osobních údajů).
I přesto mám tuto práci opravdu ráda.

Mohla byste nám říci, čemu se věnujete ve volném čase?
V Mirkovicích se věnuji organizaci kulturních akcí, hlavně pro děti. Největším
mým novým koníčkem je rallye. Minulý rok jsem začala jezdit jako
spolujezdec. Je to pro mne opravdový relax a dávka adrenalinu, při které člověk
zapomene na veškeré starosti okolo. Zbytek volného času potom věnuji
zahradě. Jelikož bydlím na statku, práce je vždycky dost.

Děkuji za rozhovor
Jan Odvárka

Tělovýchovná jednota Dolní Třebonín 2010 z.s.
Dolnotřebonínská TJ, pod kterou fungují 4 oddíly (stolní tenis, cyklistika,
dětský aerobik a volejbal), pokračuje ve své podpoře rozmanitých sportovních
akcí pro veřejnost.

Členové oddílu aerobiku vystupují na některých větších akcích pro naše
obyvatele a pod vedením své vedoucí, paní J. Palečkové, se scházejí každý
týden ve středu, jak v mateřské, tak základní škole. Oddíl stolního tenisu si
výhrou okresního přeboru zajistil postup do krajské soutěže a pod vedením
J. Mráze, tak bude v této soutěži od letošního podzimu bojovat všech 8 členů
oddílu.

Volejbalový oddíl bohužel stále nemá potřebné zázemí pro své pravidelné
tréninky, zejména přes zimní sezónu, a tak jeho členové dojíždějí trénovat do
tělocvičen v okolí.

Cyklistický oddíl zatím stále čeká na posílení členské základny.
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Případní zájemci o členství v tělovýchovné jednotě se mohou přihlásit
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
sportovního oddílu je možné kontaktovat vedení tělovýchovné jednoty. 

Mgr. Jan Švec, předseda TJ Dolní Třebonín

Informace Sportovní a kulturní komise
Vážení spoluobčané,  ráda bych Vás seznámila s prací Sportovní a kulturní
komise. V prvním pololetí letošního roku jsme připravili několik akcí pro děti
i dospělé. Bruslení, Sněhulákování, Čarodějnice a Rozloučení se školou, které
se letos celé odehrávalo na hřišti, kde si každý našel svůj program a podle
ohlasů dětí i rodičů se akce líbila. 

Senioři se sešli ve Velešíně U Zlaté podkovy, kde si po vystoupení dětí
a projevu pana starosty užili volné zábavy s hudbou. K obyvatelům starším
70 let chodí Jana a Tina Machovi s gratulací a malým dárkem. V červnu jsme
přivítali 8 nových občánků, kteří na památku dostali zlatý přívěsek.
Sportuchtiví zájemci si užili spoustu legrace při pétanque pro děti i dospělé,
bowlingu a minigolfu. Podařilo se mi zajistit lístky do Národního divadla na
představení „V rytmu swingu buší srdce mé“ a v červenci jsme zhlédli
představení „Jedna noc na Karlštejně“ na nádvoří zámku Hluboká. 

V březnu jsme se jeli vykoupat do termálních lázní Bad Füssing. Krásným
zážitkem byl i zájezd do Rakouska spojený s plavbou lodí po Dunaji. Co nás
čeká v následujícím období, se dozvíte na internetových stránkách obce.
A nebude toho málo! Za připomenutí stojí - volejbalový turnaj, rafty,
cyklovýlet pro děti, minigolf, pétanque pro děti i dospělé, bowling, Drakiáda,
zájezdy (do divadla do Prahy, do solných lázní a na adventní trhy), Mikulášská
besídka. Rok zakončíme již tradičně  akcí Zpívání u vánočního stromu. 

Jelikož se blíží konec volebního období, ráda bych vyzdvihla práci jednotlivých
členů komise. Antonín Švec - jehož největší náplní, kromě pomoci při zajištění
různých akcí a projevu při vítání občánků, je tvorba Obecní kroniky.
Zodpovědně sleduje a zaznamenává dění v obci a vše doplňuje krásnými
kresbami. Kronika je k nahlédnutí na obecním úřadě. Hana Čečelovská -
aktivně pomáhá při mnohých akcích s přípravou a zajištěním (Vítání občánků,
Sněhulákování, Drakiáda, Zpívání a sportovních akcích). Lubor Mrázek -
spravuje internetové stránky obce, stará se o to, aby o veškerých akcích byli
občané včas informováni. Pokud mu to čas dovolí, pořizuje a zveřejňuje
fotodokumentaci. Jan Švec - kromě práce s dětmi v rámci školy se aktivně
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podílí na přípravě a zajištění sportovních akcí (pétanque, bowling, minigolf,
cyklovýlet, volejbal, rafty). K jeho práci také patří návrh a výroba plakátů na
všechny akce. V případě nepřítomnosti Lubora ochotně zaskočí s fotoaparátem.
Jiřinka Palečková - jejíž hlavní náplní je příprava a moderování dětských akcí
(Bruslení, Čarodějnice, Rozloučení se školou). Jana Machová - zajišťuje
lístky do divadel, připravuje a organizuje zájezdy - termální lázně, adventní
trhy, poznávací zájezdy, zajišťuje dárky pro děti na Vítání občánků i gratulace
důchodcům, odměny pro děti na různé akce (Bruslení, Drakiáda,
Sněhulákování, Mikuláš). Mnoho času věnuje přípravě občerstvení na Zpívání
u vánočního stromu (vánoční punč, halušky, párky v rohlíku). 

Závěrem bych také chtěla poděkovat všem, kteří ochotně pomáhají s přípravou
a úklidem po akcích, zejména hasičům z Třebonína, Svincí i Záluží. Mé
poděkování patří i paní Marušce Kolářové, Heleně Kohoutové, Romaně
Kolářové, Míše Švecové, Lence Mrázkové, Járovi Gregorovi a dalším, kteří
nikdy neodmítnou pomoci. 

Jana Machová, předsedkyně SaKK.

Zpravodaj ZŠ a MŠ Dolní Třebonín 

Ohlédnutí za druhým pololetím školního roku 2017/2018
Druhé pololetí v naší škole bylo opět plné školních i mimoškolními akcí. Děti
si tak mohly výuku zpestřit i rozmanitými výchovnými a vzdělávacími
aktivitami. Řada žáků naší školy se zapojila do soutěží a mohla tak zúročit
celoroční snažení. Nejprve se zadařilo našim 10 plavcům, kteří si z plaveckých
závodů v Lipně nad Vltavou odvezli celkem 9 drahých kovů a obhájili svým
vítězstvím ve smíšené štafetě putovní pohár, který zaujal opět své čestné místo
na chodbě základní školy. 
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Lví podíl na úspěchu mají žáci, kteří se plavání věnují v rámci
Českokrumlovského plaveckého klubu. Díky nim padaly i nové rekordy. 

Další úspěch zaznamenaly začátkem května naše dvě žákyně, které se v rámci
okresního kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek umístily ve zlatém pásmu.
Dívky jsou součástí pěveckého sboru, který pilně trénoval po celý školní rok
a svými vystoupeními pak obohacoval společenské akce, jako je Mikulášská
besídka, Setkání důchodců nebo Besídka ke Dni matek. Na posledně zmíněné
akci pak mohly maminky zhlédnout muzikál O dvanácti měsíčkách.

Žáci 3., 4. a 5. ročníku se v polovině května vydali do prachatického CEV
Dřípatka, kde se v rámci environmentální a ekologické výchovy zabývali 5 dnů
mimo jiné i multikulturní výchovou. Mezi zajímavými exponáty uvnitř učeben
si mohli prohlédnout krásnou sbírku nerostů a hornin, k vidění byly také
vycpaniny známých i méně známých živočichů.

Centrum environmentální výchovy disponuje Školní přírodní rezervací, která je
vzdálena přibližně 3km a šikovně ukryta v lese. Jsou zde k vidění chráněné
rostliny i chránění živočichové. V celém areálu je pro návštěvníky připraveno
mnoho zajímavých úkolů. Žáci se během svého pobytu seznámili také
s historickým centrem Prachatic, poznali netradiční vzrostlé dřeviny ve
Štěpánčině parku nebo navštívili Feferské rybníčky a tamní oboru.
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V závěru pobytu pak na ně čekalo mnoho krásných odměn i malé portfolio
s vlastnoručně zpracovanými listy. Děkujeme rodičům, kteří akci podpořili
materiálně nebo finančně.

Konec května pak opět patřil sportovcům. Celkem 8 vybraných žáků se vydalo
změřit své síly na Okresní atletickou olympiádu v Kaplici, kde se nejlepší
z nich mohou pochlubit 4. a 5. místem v hodu kriketovým míčkem a běhu na
50m. V konkurenci 14 velkých škol jsme pak v celkovém hodnocení stanuli na
11. místě.

Tentýž den se konalo školní kolo čtyřher ve stolním tenise. Páry se skládaly
vždy z jednoho žáka, který navštěvoval v průběhu roku zájmový útvar stolního
tenisu a druhý ze dvojice byl dospělý člen jeho rodiny. Turnaj pak doplnily také
obratnostní soutěže a nechyběly ani hodnotné ceny.

Před vydáním závěrečného vysvědčení se zájemci o výtvarné umění mohli
pokochat výtvarnými pracemi dětí ze zájmového útvaru Výtvarné tvoření. 

V rámci vernisáže pod širým nebem pak došlo k předání cen dvěma našim
žákyním, které obdržely zvláštní ocenění v mezinárodní soutěži s názvem
LIDICE. V letošním 46. ročníku jejich díla zaujala porotu, která vybírala ze
30 000 kvalitních výtvarných prací. 
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Také děti z naší mateřské školy se pravidelně zapojují svým kulturním
vystoupením do života obce. Kromě pásma na květnovém vystoupení
u příležitosti oslavy Dne matek se koncem června podílely vybrané děti na
vítání osmi nových občánků.

Předposlední školní den také letos patřil soutěžnímu dopoledni, při kterém si
žáci nejprve užili trošku soutěžení a pak zhlédli vystoupení žáků 5. ročníku,
kteří se jím se svými spolužáky rozloučili. Následující den již všichni žáci
obdrželi vysvědčení a někteří také ceny za sběr léčivek.

Po našich velikonočních dílničkách jsme zorganizovali další dvě nové akce
podporující společné pozitivní zážitky dětí a jejich rodičů. Nejprve se mohli
všichni milovníci přírody a turistiky zapojit do „Vejšlapu na Kleť netradičně“,
jehož trasa vedla od třísovského rybníka přes starou sjezdovku až na vrchol
nejvyšší hory Blanského lesa. Příjemný výlet se konal vskutku v duchu
rodinném, protože se jej účastnilo „pouze“ 8 lidí, což ovšem na atraktivitě cesty
nijak neubralo. Překrásné byly především vzrostlé kvetoucí náprstníky, které
lemovaly naši trasu.

Dalším novým červnovým počinem byla brigáda, v rámci které jsme upravili
část školní zahrady u ZŠ. Vytvarovali jsme trávník do kruhu a v jeho okolí
vytvořili vyvýšený záhon. Zde našly místo bylinky i nižší keře. Chceme, aby
rostliny plnily funkci jak okrasnou, tak vzdělávací. 
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Jsem rád, že si někteří rodiče se svými dětmi našli čas a pomohli upravit kousek
školního pozemku. Všem brigádníkům ještě jednou děkuji a těším se na další
společná setkání. To nejbližší plánujeme na 8. září, kdy se opět vydáme na
nenáročný cyklovýlet určený především dětem a jejich rodičům. Zveme tedy
všechny současné i bývalé žáky naší školy a jejich přátele.

Výsledky zápisů
Zápisy jsou za námi již několik týdnů, nicméně drobné úpravy počtu dětí ještě
mohou nastat. Důvodem bývá zpravidla fakt, že si rodiče podávají žádosti
o přijetí na více škol a školek a po přijetí zvažují výhody a nevýhody
jednotlivých vzdělávacích institucí. Do školních lavic usedne podle aktuálních
informací 3. září 2018 celkem 50 žáků ve třech ročnících. Mateřskou školu
bude navštěvovat 38 dětí a do školní družiny je zapsáno 23 žáků. Můžeme tedy
konstatovat, že naše organizace byla schopna pro příští školní rok vyhovět
všem zájemcům o místo ve všech jejích součástech.

Zápisu do 1. ročníku v naší škole se zúčastnilo 7 dětí, z tohoto počtu byl
povolen 1 odklad povinné školní docházky, 1 žadatel se rozhodl pro jinou
školu. V příštím školním roce bude naši mateřskou školu navštěvovat
16 předškoláků.

Ani přes letní prázdniny se ve škole práce úplně nezastavily. Kromě
pravidelného většího úklidu, mytí oken, čištění koberců a pastování lina dojde
také k demontáži akumulačních kamen v kanceláři vedoucí ŠJ. Ty budou
nahrazeny za moderní elektrické vytápění. Přes léto také vybílíme kuchyň
a další prostory.

Plány do budoucna
Ve druhé polovině srpna vyroste na zahradě mateřské školy nové hřiště za
bezmála 500.000 Kč. Herní prvky, které jsme pečlivě s učitelkami vybírali,
budou umístěny na horní zahradě a budou primárně určeny starším dětem
našeho předškolního zařízení. Podle našich plánů bychom chtěli na spodní
zahradě mateřské školy doplnit také herní prvky pro menší děti, zarovnat terén
a najít vhodné využití pro rozsáhlý strmý svah. Během letních prázdnin chceme
na školkovou zahradu zavést pitnou vodu. U základní školy stále trvá náš záměr
odstranění starého skladu v zadní části zahrady a na jeho místě bychom
nejraději viděli venkovní víceúčelovou učebnu, která by jistě našla mnohem
širší uplatnění i při dalších aktivitách. Dále budeme usilovat o vybudování
workoutového hřiště při ZŠ, tedy venkovní posilovny, ve které by žáci naší
školy mohli pracovat na své kondici. Malá herna, využívaná pro tělesnou
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výchovu, je při větším počtu cvičenců využitelná jen pro některé pohybové
aktivity. Rovněž malá nářaďovna nedovoluje příliš rozšiřovat její vybavení.

Byl bych rád, aby se v příštích letech povedly všechny naše plány postupně
zrealizovat. Je mezi nimi i vize menší přístavby ke stávající základní škole,
abychom mohli nabídnout dětem a vlastně i učitelům větší a tedy i optimálnější
prostory pro vzdělávání. Přístavba by vyřešila potřebnou větší třídu ZŠ a také
skladovací prostory pro spotřební materiál, knihovnu a kabinetní sbírky
i zázemí školní družiny.

V příštích letech by bylo potřeba se v základní škole zaměřit na výměnu staré
elektroinstalace a modernizaci vytápění, dořešit odsávání par ve školní jídelně –
výdejně. Také stará lina v učebnách a školní družině již nejsou opravitelná
a zasloužila by si výměnu, stejně jako vyšlapaný koberec v herně nebo stará
popraskaná dlažba na chodbách školy. Zkrátka, i přes dlouholetou podporu
obce a investice do naší školy, je stále co vylepšovat a jsem rád, že i po 15
letech mého ředitelování v dolnotřebonínské škole nacházíme s vedením obce
stále společnou řeč a vidíme jednu z priorit v postupné modernizaci školních
areálů a ve vytváření co nejlepších podmínek pro vzdělávání dětí v obci.

Stejně jako věřím, že všechno má svůj čas, tak také věřím, že v příštích letech
zvítězí myšlenka vybudování víceúčelové haly, jelikož vnímám každou vesnici
bez zázemí pro setkávání spoluobčanů v rámci společenského, kulturního
a sportovního vyžití jako neúplnou.

Mgr. Jan Švec, ředitel školy

Čistička vzduchu zabrání šíření respiračních onemocnění 
a pomůže snížit nemocnost školáčků v Dolním Třeboníně
Mateřská škola Dolní Třebonín se opět těší z podpory zdravého výukového
prostředí svých dětí. Školka dostala od soukromého dárce novou čističku
vzduchu se zvlhčovačem. „Nápad se zakoupením čističky vzduchu vzešel
přímo od učitelek mateřské školy, jako podpůrné opatření ke snížení časté
nemocnosti dětí. Poté, co jsme do MŠ pořídili meteostanici, jsme zjistili, že
také naměřená vlhkost vzduchu je poměrně nízká, proto jsme měli v plánu
zakoupit kombinované zařízení spojující obě dvě funkce, tedy čištění vzduchu
a zvlhčování. Shodou okolností nás v té době oslovila místní firma KOMAT
s tím, že by nám ráda pomohla doplnit do školy nějaké vhodné vybavení.
Nebylo tedy příliš o čem přemýšlet," řekl ředitel dolnotřebonínské základní
a mateřské školy Jan Švec. 
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Čistička najde uplatnění v jedné ze tříd mateřské školy. Ředitel věří, že čistička
vzduchu se zvlhčovačem splní očekávání a skutečně dojde ke snížení množství
choroboplodných zárodků, bakterií, virů, roztočů i plísní ve vzduchu, které děti
celý den dýchají. „Rovněž věřím, že tento počin uvítají i rodiče. 

Osobně jsem zvědavý, jak se používání čističky projeví na zdraví dětí v příštím
školním roce," dodal ředitel Jan Švec, který by určitě školským zařízením
doporučil pořídit takovou čističku vzduchu. „Pravidelně podporujeme místní
školu, školku, neboť ji navštěvují mimo jiné i děti našich zaměstnanců.
V minulosti jsme již darovali škole fotoaparát," doplnil jednatel třebonínské
firmy KOMAT Stanislav Kopt. Jeho společnost podporuje řadu lokálních
projektů, jako třeba místní Den dětí, místní hasičský sport, malé fotbalisty,
karatisty, motokrosaře, volejbalisty, hokejisty, tenisty, badmintonisty a další
subjekty, které vedou děti ke sportu a zdravému pohybu nejen v naší obci, ale
napříč celým českokrumlovským okresem. Podobný přístup ke zdravému
pohybu mají také škola i obec Dolní Třebonín. Společný zájem je proto spojuje.
„Aktuálně se děti z mateřské školy mohou těšit na nové herní prvky, které
vyrostou na školní zahradě v průběhu srpna a od kterých si slibujeme posílení
fyzické kondice dětí. Jsem velice rád, že v tomto ohledu máme podporu obce,
která plánuje rozvoj školních zahrad i v budoucích letech," doplnil ředitel Švec
a dodal: „Rád bych tímto také poděkoval firmě KOMAT a také zmínil podporu
od obce Dolní Třebonín, protože tato firma se svou nabídkou přišla právě
prostřednictvím našeho pana starosty."
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Školská rada informuje
Školská rada se sešla 20. června. Sešli jsme se nad zhodnocením končícího
školního roku. Byli jsme informováni o účasti a úspěších žáků v různých
soutěžích (např. Jihočeský zvonek, Lidice, Lipenský plaváček). Hlavním
bodem schůzky bylo projednání a následné schválení kombinovaného (slovní
a známkou) hodnocení u žáků, kterým to z důvodu nějakého oslabení bude ku
prospěchu. Tento způsob hodnocení žáků zákon umožňuje a zákonní zástupci
s ním musí souhlasit. Slovní hodnocení lze v případě potřeby převést na
známku. Dále jsme byli seznámeni s personálním obsazením, počtem žáků ve
škole a prvňáčků a s tím, jak budou ročníky spojeny. Spojena bude 2. - 3. tř., 4.
- 5. třída. Prvňáčci, i když jich bude méně, budou samostatně. Školská rada
neprojednávala žádné podněty ani dotazy ze strany rodičů. V případě, že byste
měli nějaký dotaz či připomínku, můžete se na školskou radu obrátit
prostřednictvím mailu skolskarada@zsdolnitrebonin.cz nebo přímo na její
jednotlivé členy. Přeji Vám všem krásné a pohodové léto.

Roman Kurz, předseda ŠR

Obecní knihovna Prostřední Svince
Jako již v minulosti několikrát, tak i 3. listopadu 2017,  jsme měli přednášku,
tentokrát pana PhDr. Iva Hajna, kterou si přišlo poslechnout a dozvědět se něco
o historii piva a pivovarů do společenské místnosti v Prostřední Svinci
15 zájemců. Byla to zajímavá přednáška o tom, jak a kde se vařilo pivo dříve
v minulosti v Českých Budějovicích. Přednáška navázala na naší jarní exkurzi
do plzeňského pivovaru, kam jsme si udělali výlet vlakem. Na podzim roku
2018 plánujeme s hasiči přednášku ke stému výročí československých
legionářů a přednášku pana Hajna, která by tentokrát byla na téma Středověká
kuchyně.
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V únoru 2018 se mi naskytla příležitost pozvat do Obecní knihovny
v Prostřední Svinci LiStOVáNí Lukáše Hejlíka, protože plánoval vystoupení
v okolních knihovnách (v Nových Hradech, ve Vyšším Brodě atd.). LiStOVáNí
je cyklus scénického čtení Lukáše Hejlíka pro knihovny, kdy skoro každý
měsíc, už 15 let, představí v téměř osmdesáti městech a obcích naší republiky
se svými kolegy jednu knihu. Tentokrát tuto knihu ztvárnil sám, což bylo velmi
zajímavé a bylo to možné uskutečnit i v naší malé společenské místnosti.
Představení „Co by můj syn měl vědět o světě‘‘ se uskutečnilo ve středu 11. 4.
2018 v Prostřední Svinci a vidělo ho 18 diváků.

Protože se panu starostovi představení zdálo příliš drahé a nebylo předem
plánované, oslovila jsem několik sponzorů. Za to, že do Prostřední Svince
přijeli „agenturní umělci z Prahy" patří poděkování Obci Dolní Třebonín za
poskytnutí společenské místnosti v Prostřední Svinci a dále i několika
sponzorům, kteří zaplatili 370 Kč za diváka. Za poskytnutí sponzorského daru
děkuji Orginal Africe a Cukrárně Moka. Poděkování patří i panu Mrázkovi za
zveřejnění plakátu na webových stránkách Obce Dolní Třebonín. Bez tohoto
zveřejnění by se LiStOVáNí s největší pravděpodobností vůbec nekonalo.
Poděkovat bych také chtěla i divákům za to, že přišli a obětovali jednu hodinu
ze svého volného času.

LiStOVáN se uskutečnilo ten den ještě v Městském divadle v Českém
Krumlově a v knihovně ve Vyšším Brodě.

Knihovnice Marie Marková

Autobusová zastávka v Horním Třeboníně
Stávající autobusová zastávka v Horním Třeboníně potřebovala rekonstrukci
střechy a stála i na soukromém pozemku. Její stavební řešení umožňovalo se
tam scházet, nejspíš mladistvým, protože se tam často povalovaly lahve od
alkoholu. Stavba nové čekárny by tedy vyřešila i potřebu její opravy, tak
i majetkové. Když jsem se o tom dozvěděl, říkal jsem si: „Hlavně ať není
skleněná.“ Teď si říkám: „Kéž by byla skleněná!“ Stará zmizela a na jejím
půdorysu se začala stavět nová, která rychle rostla. Čekal jsem, že bude blíže
k silnici a stačila by menší. 

Ale v některých časech je z Horňáku „dopravní uzel“, kdy téměř ve stejném
čase odjíždí z naší křižovatky několik autobusů různým směrem. Začala se
rýsovat podoba čekárny a zatím to nevypadalo zle. Ovšem to asi nikdo
z obyvatel nečekal, co vznikne. Stačila už jen nějaká střecha, která by se hodila
k okolní zástavbě, ale to se bohužel nestalo. 
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Na zeď půdorysu písmena U se dala šílená kovová konstrukce, která se
obehnala vlnitým plechem a rovná střecha se mírně naklonila ke vstupu do
čekárny. Jelikož se tam budou lidé ukrývat zejména při dešti, tak odcházet
z čekárny budou pod vodopádem, který se požene před vchod a tím vznikne
nepříjemná vodní clona. Moc mě mrzí, jak byla zastávka dostavěna. Nedávno
byla opravena kaplička vedle čekárny, naproti stojí kaple, opravuje se
historický statek čp. 1 a teď tahle nevkusnost, za kterou by se nemuseli stydět
budovatelé sídlišť z minulého století. 

Roman Kurz, obyvatel Horního Třebonína

Žijí mezi námi
Vážení čtenáři, chtěli bychom Vám
představit naše spoluobčany, jejich zajímavý
životní příběh na pozadí událostí, kteří mnozí
z nás známe již pouze z učebnic dějepisu.

Oldřich Loveček
Pane  Lovečku,  mohl  byste  se  na  úvod
představit. Kde jste se narodil a jaké bylo
Vaše dětství?
Narodil jsem se jako druhý ze čtyř
sourozenců 3. července 1934 v Dolním
Dvořišti. První republiku si už moc
nepamatuju, znám to ale z vyprávění otce
a dědečka, jak to bylo tam v pohraničí, kde
jsem vyrůstal. Žilo se tam opravdu přátelsky
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mezi Čechy a Němci. Když byla česká zábava, drželi Češi vyhrazený stůl pro
Němce a naopak. Pokud se někdo na zábavě pral, tak to vždycky byli dva
Němci mezi sebou, nebo dva Češi. Mezi sebou se neprali, měli k sobě
vzájemný respekt. Tak to bylo až do doby, než přišel Henlein, který začal
rozeštvávat v té době dobré vzájemné vztahy. A potom začalo to velké
nepřátelství, až nás tady obsadili. Chodil jsem v Dolním Dvořišti do české
školky, kde nás byla polovina Čechů a polovina Němců. Němci posílali své děti
také do české školy, aby se naučili česky a zase naopak. Celá obec uměla
perfektně česky i německy.

   

     Oldřich Loveček na vojně (samozřejmně ten s harmonikou)

Když mi bylo asi pět let, tatínek mě odvezl na rok za příbuznými do Rakouska.
Jestli to bylo z důvodu, abych uměl německy nebo z nějakého jiného, to už
dneska nevím. Po mém návratu z Rakouska, začínala válka. Tatínek při
mobilizaci narukoval jako voják v lágru na hranicích v Dolním Dvořišti, kam
jsme mu s maminkou nosili svačinu. Při mobilizaci mě táta potom odvezl do
Bukvice u Trhových Svinů k příbuzným. Prakticky mě tam uschoval. Pamatuju
si, jak tam místní lidé museli odevzdávat koně pro válečné účely, ti lidé plakali
a dávali koním chleba, bylo to hodně smutné.

Když už se to blížilo k otevřenému ozbrojenému konfliktu, měl tatínek
takového dobrého velitele, který jim řekl: ,,Zahoďte flinty a běžte domů“. Tu
přesilu by nikdo nepřežil. Při okupaci, nejdříve v pohraničí, tátu zavřeli kvůli
zbraním, ale když u něho žádné nenašli, kopli ho do zadku a pustili ho domů.
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Všichni Češi od nás z okolí před válkou utekli do vnitrozemí. Táta říkal:
,,Máme hospodářství, nebudeme nikam utíkat“. Zůstali jsme tam celou válku
a já jsem musel chodit do německé školy. V roce 1942 si pamatuju, že nás se
sestrou fotili, kdybychom se za války ztratili, aby nás podle fotky našli. Byl
jsem ve škole v Dolním Dvořišti jediné české dítě, a my tam byli jediná česká
rodina. Hodně jsem tam mezi dětmi jako české dítě zkusil. 

Tá tu t aké nu t i l i , a by s e da l
k Němcům, ale nedal se přemluvit.
Když už jsem byl větší, zase nutili mě
do toho jejich Hitlerjugend, ale já
jsem nechtěl. Proto se táta sebral a jel
na úřad do Kaplice a řekl: „Jako Čech
nemusím na vojnu, tak nechci, aby
můj syn byl v Hitlerjugend“. Táta
v celém okolí telil krávy, potřebovali
ho tam, tak díky tomu jsme se tam
udrželi. Češi si za války mysleli, že
jsme se dali k Němcům a strojili se, že
tátu zmlátí, až bude po válce. Když
potom přijeli, byli z toho překvapení a
docela i zklamaní, že jsme to vydrželi
a nepřidali k Němcům. V roce 1945 se
celý rok nevyučovalo kvůli vojákům,
kteří se nastěhovali do naší školy.  Po
válce jsem ještě tři roky chodil
v Horním Dvořišti do české školy.

   

     Oldřich Loveček se svým 
    unikátním zlepšovákem

Čím jste se vyučil a kde?
U táty jsem dělal dva roky v zemědělství, mně se to ale nelíbilo. V mládí jsem
se taky strašně nadřel. Po práci jsem jezdil hrát na harmoniku do Rybníku. Byli
tam ubytovaní brigádníci, kteří mě přemluvili, že budu jezdit u nich
s traktorem. Nebyl jsem tam ale dlouho. Mistr elektrikářský z naší vesnice
zjistil, že jsem od táty odešel a tak mně nabídnul, abych se u něho učil
elektrikařinu ve Vyšším Brodě. Po znárodnění nás převzala JČE. Potom jsem se
přihlásil do Českého Krumlova do elektráren, kde mě vzali s tím, že mě do
dvou let vyučí. Pracoval jsem na vysokém napětí i na elekrorozvodných sítích
a úspěšně jsem složil zkoušky. To bylo v roce 1957 – 58. Pak jsem pracoval
v Elektroslužbě v Kaplici. Od nich jsem odešel, protože málo platili a šel jsem
dělat elektrikáře pro pekárny a cukrárny v celém okrese.
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Potřeboval jsem byt. Tam mi ho dát nemohli, tak jsem šel do Českého
Krumlova dělat veřejné osvětlení, kde jsem byt dostal. Šest let jsem tam
pracoval a potom jsem se přihlásil do JČE - elektrické rozvodny ve Větřní. Po
nějakém čase to tam zrušili. Měl jsem ale štěstí, že se začala stavět rozvodna
v Domoradicích a tam jsem sloužil až do důchodu. Bydleli jsme ve služebním
domku, kde se nám s manželkou moc líbilo. V Třeboníně jsme koupili v roce
1997 půlku bytovky a od té doby bydlíme tady.

Kdy jste se oženil a kolik máte dětí?
Oženil jsem se v 26 letech, v roce 1960. S manželkou Marií máme čtyři děti, tři
dcery a syna.

Jak jste prožíval léta komunistické totality?
Život v minulém režimu nebyl lehký. Nemohlo se cestovat, podnikat a obchody
byly nedostatečně zásobeny. Manželka promarnila spousta času ve frontách na
potraviny. Chci podotknout, že jenom poctivou prací bylo možno přežít. Nebyl
jsem organizován v žádné politické straně. Nastoupil jsem na vojnu v roce 1954
do Slaného do chemické čety. V chemických jednotkách byli samí tzv.
nespolehliví. Měl jsem jít původně k PTP (pomocný technický prapor), ale můj
ročník se zrovna ten rok zrušil.  Na vojně jsem se naučil hrát na harmoniku –
pianovku. To mě provázelo celý život. Často jsem hrál i na zábavách. Dokonce
jsme měli v Českém Krumlově kapelu ,,Višňovanku“.

Co Vy a víra?
Dříve jsem nebral víru v Boha moc vážně, dnes se to ale změnilo, teď ji vážně
beru. Po několika vážných nemocech jsem poznal, že život má i jinou dimenzi,
která mě vrátila zpět do života. Za to, Bohu dík! Touto cestou bych chtěl
poděkovat všem, kteří mi pomohli v nouzi.

Děkuji Vám za rozhovor, a že jste se s námi podělil o Váš životní příběh.
Rozhovor připravil Jan Odvárka.

Reakce čtenářů
Po vydání únorového Občasníku na mailovou adresu redakční rady přišel
následující dotaz/postřeh. 

Dobrý den,

právě se mi dostalo do rukou nové vydání občasníku. Hned v úvodu zmiňujete,
jak nejenom materiálem živ je člověk. Máte pravdu, prostředí, ve kterém
žijeme, je pro nás velmi důležité. A kdy jindy se mu věnovat, než když se nám
dobře daří? Já jsem se do Třebonína přistěhoval před 2 lety z druhého konce
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republiky, z krásného prostředí Lužických hor. A musím říci, že se stále nemůžu
smířit s tím, jak málo je zeleně v naší obci a okolí. Velmi mi například vadí
"holá" cesta z Dolního Třebonína na Věncovu horu, kudy každý den spousta
lidí dochází k autobusové zastávce. Jak krásně by se tam vyjímala stromová
alej nebo alespoň okrasné keře, namísto trávníku podělaného od psů... Už jsem
to navrhoval p. starostovi, ale bohužel to zůstalo bez odezvy. Uznávám, že sám
jsem se tomu více nevěnoval. Bylo by dobře, získat pro tuto myšlenku více lidí
a pak věřím, že "Tam se pohne svět, kam se síla napře". ;-) Na takové akci se
rád budu podílet a věřím, že nebudu sám. 

S pozdravem
Ing. Rostislav Novotný, Dolní Třebonín

Přidej se k nám
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Třebonín se kromě činnosti při mimořádných
situacích podílí i na zajištění různých kulturních akcích, kde se stará o bezpečnost.
Rádi bychom byli aktivní více, pravidelně se účastnili soutěží, ale to bychom
potřebovali v našich řadách přivítat nové členy. Bohužel z kapacitních
a organizačních důvodů se nemůžeme věnovat práci s dětmi. Pokud máte zájem
o činnost v SDH a je Vám více než patnáct let, můžete nás kontaktovat na telefonu
775 244 270 či na adresách sdhdolnitrebonin@email.cz a kurzmiro@seznam.cz,
kde Vám rádi sdělíme bližší informace a zodpovíme všechny případné dotazy.

25



Plán akcí SaKK – podzim/zima 2018
1.9.2018 Raftování Třeboníňáků

8.9.2018 Dětský cyklovýlet

22.9.2018 Podzimní Třebonín Petangue Open

6.10.2018 Dětský Třebonín Petangue Open

13.10.2018 Adventure minigolf II.

20.10.2018 Zájezd divadlo - Šíleně smutné princezna – muzikál

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
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Třebonínská statistika

Počty obyvatel částí obce Dolní Třebonín 
Čertyně 39

Dolní Svince 20

Dolní Třebonín 1048

Horní Svince 24

Horní Třebonín 35

Prostřední Svince 61

Štěkře 15

Záluží 67

Obyvatelstvo Dolního Třebonína podle věku

Dospělí 1017

Dospělí - muži 493

Dospělí - ženy 524

Děti (15 - 18 let) 44

Děti (15 - 18 let) - chlapci 18

Děti (15 - 18 let) - dívky 26

Děti (do 15 let) 248

Děti (do 15 let) - chlapci 116

Děti (do 15 let) - dívky 132

Děti (6 - 7 let) 25

Děti (do 3 let) 62

Celkem obyvatel 1309

Data jsou platná k 31. 5. 2018

Průměrny věk obyvatel Dolního Třebonína: 38,5 let

Počet novorozenců v 2017: 22 

Počet úmrtí v roce 2017: 10 osob

Počet přihlášení k trvalému pobytu v roce 2017: 46 osob

Počet odstěhovaní v roce 2017: 28 osob
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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

Prostřední Svince, Záluží
léto pondělí 18.00 – 20.00
zima pondělí 17.00 – 19.00

SBĚRNÝ DVŮR

středa 14.00 – 17.00
sobota 9.00 – 13.00

 www.dolnitrebonin.cz
 www.facebook.com/dolnitrebonin

 info@dolnitrebonin.cz

Třebonínský Občasník 2018/2
Vydává Obec Dolní Třebonín, 382 01 Dolní Třebonín 6 
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Náklad 600 ks. Vychází 2x ročně. Neprodejné. Tisk Tiskárna Šumava.

Uzávěrka příspěvků příštího čísla je 30. ledna 2019.
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