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SLOVO  STAROSTY  OBCE 

Vážení občané, 

S téměř ročním odstupem od posledního vydání našeho časopisu bych vás rád 
informoval o tom, co se v naší obci momentálně děje, co plánujeme, co se nám už 
povedlo, případně, co se nám nedaří. 

Začátkem září byla dokončena stavba propojení vodovodů Horní Třebonín – Prostřední 
Svince v celkové hodnotě stavby 4.479.546,-Kč. (bez DPH). Na stavbu jsme obdrželi 
dotaci ve výši 2.2 mil. Kč od Krajského úřadu Jihočeského kraje, zbývající částku 
dofinancovala obec. O potřebnosti této stavby jsem veřejnost informoval již 
v předchozích číslech časopisu. Jen připomenu, že do současné doby byli občané 
Svinců zásobováni pitnou vodou z vrtu. Ta však není příliš kvalitní, obsahuje velké 
množství manganu a železa. Obě tyto látky byly nákladně a složitě z vody odstraňovány. 
Občas, a to hlavně po silnějších deštích, docházelo také ke znečištění vody průsakem 
z polí. V letních měsících se rovněž stávalo, že kapacita zásobníku vody ve vodárně 
nestačila a obyvatelé Prostředních Svinců se na čas museli bez vody obejít. Vodovod 
chceme uvést do provozu po zkolaudování, předpokládáme, že se nám to podaří na 
přelomu září a října. Prodloužení vodovodu plánujeme i do Dolních Svinců. Na tuto 
stavbu se pokusíme získat dotaci, pokud se to nepovede, pravděpodobně budeme 
financovat stavbu z vlastních prostředků. 

Nepodařilo se nám získat dotaci na stavbu kanalizace Horní Svince - Prostřední Svince, 
včetně čističky odpadních vod. Žádost byla podána opakovaně na Ministerstvo 
zemědělství. Hlavním důvodem našeho neúspěchu bylo nesplnění základní podmínky, 
kterou je stanovené množství obyvatel. V případě naší žádosti jde o poměrně dlouhou 
trasu s malým počtem obyvatel. 1. listopadu tohoto roku bude Ministerstvem životního 
prostředí vyhlášena nová výzva. Podmínky získání peněz z tohoto grantu by již neměly 
být tak přísné. Navíc by měl stát prostřednictvím této dotace poskytnout až 67 % 
uznatelných nákladů, což je podstatně více, než jsme plánovali u dotace z MZe.  

V případě realizace stavby bychom rádi přiložili ke kanalizačnímu řadu také řad 
vodovodní, neboť i v Horních Svincích je pitné vody nedostatek a je nekvalitní. 

Uprostřed prázdnin se nám podařilo otevřít workoutové hřiště, které je určené pro 
širokou veřejnost a které sousedí se stávajícím hřištěm dětským. Krátce po jeho 
uvedení do provozu se ukázalo, že je o něj velký zájem a to nejen z řad dětí, ale i 
dospělých, a i těch ještě „více“ dospělých. Zázemí obou hřišť jsme rozšířili o pergolu ve 
které bude k dispozici rovněž posezení. 

Je velká škoda, že se někteří návštěvníci dětského hřiště a teď už i workoutového hřiště 
chovají jako utržení z řetězu, nebo jako když jsou postižení nějakou psychickou 
poruchou (pokouším se vyjádřit slušně, i když mi to jde jen velice těžko). Jak jejich 
chování vysvětlit jinak, když úmyslně likvidují oplocení hřiště, rozebírají lavičky a jejich 
části pohazují kolem, skáčou po novém pingpongovém stole a pokouší se zničit vše, co 
zničit lze. 
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V této souvislosti bych chtěl požádat naše spoluobčany a hlavně rodiče dětí, aby 
k tomuto jednání nebyli lhostejní a snažili se být nápomocni při udržení pořádku nejen 
na zmiňovaných hřištích, ale i v celé naší obci. 

Mám tím na mysli zejména již mnohokrát kritizované odkládání nepotřebných věcí 
vedle kontejnerů. Od bezohledného chování několika jednotlivců neodrazuje ani 
hrozba pokuty do výše 50.000,-Kč za přestupek neoprávněného založení skládky. Že 
máme plně funkční skládku o 100m dál se k těmto vítečníkům zřejmě nedoneslo. Nebo 
je to otázka lenosti, neschopnosti? Nevím, co dospělého člověka nutí kolem sebe 
vytvářet takový svinčík. V naší obci přece již řadu let máme prostředky, jak ji udržovat 
upravenou a čistou. 

Ale to jsem se již poněkud odchýlil od původního tématu, kterým byla informace o 
plnění volebního programu. Jeho hlavním bodem je mimo doplnění vodovodní a 
kanalizační sítě v obci dlouho plánovaná stavba víceúčelového zařízení, resp. sportovní 
haly. Do současné doby nebyl vypsán žádný dotační titul, který by byl vhodný pro obec 
naší velikosti (do dvou tisíc obyvatel) a mohli jsme jej tedy využít. Snažíme se však najít 
cestu, jak stavbu realizovat i bez přispění státu. 

Je zarážející, že se tak chovají i přes to, že 
obě dvě hřiště jsou hlídána kamerami. 
V případě, že bude jejich prostřednictvím 
bezpečně identifikován pachatel takového 
jednání, předám celou věc k vyřízení 
POLICII ČR. Prosím, aby předchozí řádky 
nebyly brány jako vyhrožování, ale jako 
z mého pohledu poslední možnost 
zamezení ničení majetku, který má sloužit 
všem. 

V připravovaném provozním řádu bude na 
dětské hřiště zakázán vstup osobám 
starším 13 ti let, s výjimkou osob 
doprovázejících mladší děti a pocho-
pitelně s výjimkou rodičů s dětmi. 
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Neupustili jsme ani od záměru postupně vybudovat chodník z Horního Třebonína. 
V současné době se poměrně složitě dokončuje projekt. Narazili jsme totiž na menší 
překážku, kterou je požadavek Správy a údržby silnic, a to vybudovat současně 
s chodníkem také dešťovou kanalizaci. 

Problém je v tom, že náklady na samotný chodník jsou cca 1,2 mil.Kč, ale na 
zmiňovanou dešťovou kanalizaci jde navíc o 2,1 mil. Kč. Takže je před námi těžké 
rozhodování. Vešli jsme v jednání s vedením SÚS a snad najdeme nějaké kompromisní 
řešení. Vzhledem k stále častějším nehodám na silnici I. třídy, a s tím souvisejícím 
objížďkám přes obec, se stavba chodníku jeví čím dále tím víc potřebnější.  

V minulých letech byla také zpracována projektová dokumentace na revitalizaci tří 
malých vodních nádrží mezi Dolní a Prostřední Svincí. Vzhledem k tomu, že v současné 
době byla vypsána dotace ve výši až 85 % uznatelných nákladů, zastupitelé obce 
schválili podání žádosti k Ministerstvu životního prostředí.  

Bylo také zadáno zpracování studie na rozšíření prostor naší základní školy, a to 
minimálně o jednu učebnu a se souvisejícím zázemím. 

Ke konci roku snad také začnou práce na rekonstrukci sociálních zařízení v bývalém DPS 
v Záluží nad Vltavou. Opravy nebyly dosud zahájeny z důvodu nedostatku volné 
kapacity stavebních firem. Do konce roku bychom rádi opravili alespoň čtyři byty. 

S přehledem společenských, kulturních a sportovních aktivit v uplynulém období, 
kterých bylo opět mnoho, vás ve svém příspěvku seznámí paní Mgr. Iveta Kahovcová, 
předsedkyně Sportovně kulturní komise spolu s místostarostkou obce paní Janou 
Machovou. Ta má také spolu s ředitelem ZŠ a MŠ panem Mgr. Janem Švecem na jejich 
zorganizování a zajištění rozhodující podíl - pochopitelně s řadou dalších nadšenců, 
které nebudu jmenovat, protože bych stoprocentně na některé zapomněl, a kterým 
rovněž děkuji. V této souvislosti musím pochválit členy SDH Dol. Třebonín za vzorné 
zorganizování a hladký průběh hasičské soutěže O pohár starosty obce, kterou pořádali 
u příležitosti  90. výročí založení SDH Dol. Třebonín dne 27.7.2019.  
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Menší část volebního programu (významnou především pro obyvatele Svinců) se nám 
tedy podařilo splnit. Kromě již zmíněné stavby workoutového hřiště jsme realizovali 
také řadu menších oprav a rekonstrukcí (účelová komunikace do Pozděrazu, narovnání 
kapličky v Horním Třeboníně, rekonstrukce autobusové čekárny taktéž v Horním 
Třeboníně) a mnoho dalších, drobnějších prací . 

Jsem přesvědčen, že do konce volebního období, které je poměrně daleko, se nám 
podaří splnit náš hlavní cíl, kterým je stavba víceúčelové sportovní haly. 

Pavel Ševčík, starosta obce  

INFORMACE MÍSTOSTAROSTKY OBCE 

Vážení spoluobčané, 

ráda bych Vás informovala o práci 
kulturní komise. Všechny naplánované 
akce se podařilo realizovat, až na 
raftování, které bylo pro špatné počasí 
zrušeno. 

Rok zahájila naše tradiční Lední rallye na 
Zimním stadionu v Českém Krumlově, 
kde děti, díky paní Palečkové a přispění 
rodičů, strávily  krásné odpoledne. 

Vydařenou plesovou sezonu zahájili Hasiči z Prostředních Svinců, následovali je Hasiči 
za Záluží a Dol. Třebonína. Důchodci se letos sešli v restauraci U Kaštanu v Mojném.  
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K naší největší akci patří Pálení 
čarodějnic na obecním hřišti, kde se 
díky hezkému počasí sešli občané v 
hojném počtu. Na přání občanů jsme 
zorganizovali zájezd do Pražské ZOO. 
Rozloučení se školou nám trochu 
pokazil dopolední déšť, ale odpoledne 
se počasí umoudřilo, a tak kdo přišel, 
nelitoval. Pro děti byly připraveny 
různé soutěže, malování na obličej, 
navlékání korálků, jízda na koních, 
skákací hrad, všechny pak zaujalo 
vystoupení sokolníků, ukázky práce 
hasičů při vyprošťování osoby z 
havarovaného auta a ukázka práce 
policejního psa. Počasí nám přálo i při 
návštěvě představení Drákula na 
otáčivém hledišti. 

A co nás ještě čeká? V říjnu divadelní 
představení Jeptišky v Divadle na 
Fidlovačce v Praze, v listopadu zájezd na 
koupání do Gmündu. Připravujeme 
vzpomínkovou akci k 30. výročí Sametové 
revoluce. Rok zakončíme tradičním 
Zpíváním u vánočního stromu. 

Závěrem mi dovolte abych poděkovala SDH 
Dolní Třebonín za perfektní přípravu a 
realizaci Hasičské soutěže O pohár starosty 
obce. Dík patří také SDH Prostřední Svince, 
zejména panu Brenkusovi a Novákovi, za 
opravu kapličky v Horních  Svincích, díky 
jejich snaze zde vzniklo příjemné místo 
k  posezení a odpočinku.  

 

Jana Machová, místostarostka obce 
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SPORTOVNĚ KULTURNÍ KOMISE 

Během krátké chvíle, po kterou vykonávám funkci předsedkyně komise jsem měla 
možnost poznat, co obnáší dění kolem příprav sportovních a kulturních akcí. Nejvíce 
spolupracuji s místostarostkou obce paní Janou Machovou, která je u zrodu a příprav 
téměř každé větší akce v obci, z nichž zmíním pálení čarodějnic a rozloučení se školou. 
Koordinuje také ty menší, týkající se zejména zájezdů. 

V květnu jsme realizovali výlet na přání, kde si občané sami zvolili výlet lodí do 
zoologické zahrady v Praze. Zájezd byl úspěšně obsazen a na některé se bohužel ani 
nedostalo díky omezené kapacitě autobusu. 

Nově byla do nabízeného programu zařazena stezka odvahy, kde jsme „postrašili“ 60 
dětí. Na začátku prosince nás bude čekat čertovský rej. Chceme tak nahradit původní 
mikulášskou besídku s nadílkou, která se konala v posledních letech ve Velešíně. 
Besídka sice měla dlouholetou tradici, spjatou zejména s vystupováním dětí ze základní 
i mateřské školy, ovšem v novém pojetí této události chceme zpřístupnit mikulášskou 
nadílku všem dětem z Dolního Třebonína. Mikuláš s čertem a andělem se nám z 
Třebonína nějak pomalu vytratil. Děti tedy již nebudou připravovat kulturní vystoupení 
pro své rodiče a Mikuláše s jeho pomocníky, ale všichni malí i velcí se sejdou na 
obecním hřišti, kde na ně bude čekat mikulášský program. Ten zatím více prozrazovat 
nechceme, ale nebojte, nadílka chybět rozhodně nebude. 

Akce musí být vždy vymyšlené, 
vypracované a připravené do každého 
detailu. Někdy přípravy zaberou dva až 
šest měsíců času. Ty společně 
zajišťujeme s místostarostkou obce a 
s našimi členy sportovní a kulturní 
komise. Dále je do nich zapojeno 
dalších cca dvacet lidí, kteří se vždy 
podílejí s ochotou a nadšením. Bez 
práce těchto lidí si naše aktivity ani 
neumím představit. Tímto bych chtěla 
vyjádřit, že si vážím jejich práce a 
všem za ní děkuji. Zároveň chci touto 
cestou oslovit i Vás ostatní, kdybyste 
měli nějaké návrhy či nápady ohledně 
akcí, můžete se na mě obrátit a 
samozřejmě budu ráda, když nám s 
přípravou a realizací pomůžete. 
  

Mgr. Iveta Kahovcová, předsedkyně 
sportovní a kulturní komise   
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SOUTĚŽE, SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V NAŠÍ OBCI 

Širokou nabídku nejrůznějších akcí v naší obci doplňují také ty, které jsou zaměřené na 
pohyb a na kterých spolupracuje naše TJ se Sportovně kulturní komisí obce. Zpravidla 
se snažíme Vám, spoluobčanům, nabídnout účast v soutěžích, které jsou dostupné 
všem bez rozdílu věku a bez nutnosti ovládání speciálních sportovních dovedností. 
Cílem není dosahování dechberoucích sportovních výkonů, nýbrž zdravé zasoutěžení si 
a příjemně strávené odpoledne se sousedy, se kterými by vás možná ani nenapadlo se 
během roku sejít a pohovořit. Páteř těchto aktivit tvoří 3 rekreační sporty – bowling, 
minigolf a pétanque, které se opakují 2x v každém roce. Kromě relaxace a pohodového 
odpoledne se vždy můžete těšit také na napínavé zážitky a atraktivní ceny, které obdrží 
každá ze zúčastněných dvojic. 

 

 

 

 

 

 

Sport, který vyžaduje trochu víc umu - odbíjená, je v naší obci aktuálně trochu 
utlumený, nicméně hrstka volejbalistů, kteří byli před patnácti lety u zrodu 
volejbalového oddílu a úpravy původního tenisového hřiště, se stále schází. Bohužel ne 
v Třeboníně, ale v okolních tělocvičnách. Letos se nám podařilo po roční přestávce 
obnovit amatérský volejbalový turnaj, na kterém se sešly pouze 2 týmy, o to víc jsme si 
ale zahráli. V příjemném zázemí chlumecké Věncovny jsme se dohodli, že se příští jaro 
pokusíme znovu zprovoznit původní antukové hřiště. To jsme přestali udržovat několik 
měsíců před plánovanou výstavbou sportovní haly, na jehož místě se nachází, a ke 
které nakonec bohužel nedošlo. 

 

 

 

 

 

 

 
Nejpočetnějším oddílem naší TJ zůstává dětský aerobik. Přibližně 20 dětí z mateřské i 
základní školy se bude opět pravidelně scházet při svém cvičení, které vede každou 
středu paní J. Palečková. Výkonnostní špičku pak představuje náš oddíl stolního tenisu. 
Polovina hráčů hraje krajskou soutěž A, polovina zase okresní přebor. 

Mgr. Jan Švec, předseda TJ Dolní Třebonín 
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Českokrumlovská televize CKTV se sídlem v Dolní Svinci připravuje historický seriál. 
 

Krčín 
Legenda o sladkých lžích, hořkých pravdách, a naopak 

  Jakub Krčín:  „Cokoli konáš, konej moudře a hleď na konec.“ 
 

 

Anotace seriálu: 

Desetidílný hraný historický seriál mapuje významné okamžiky v osobním i profesním 
životě jednoho z nejslavnějších českých rybníkářů, od jeho příchodu ke dvoru 
Rožmberků až do jeho smrti. Cílem seriálu je - mimo faktografii - přinést divákovi i 
zábavu, podívanou, a rozklíčovat fakta a pověsti tradované o životě Jakuba Krčína. Na 
rozdíl od mnoha současných doku-dramat zde nebude česká historie uvozována 
tísnivou atmosférou a vypjatou dramatičností. Celý seriál je spojen s z 
nejvýznamnějším šlechtickým rodem té doby Rožmberky a v prostředí nejkrásnějších 
lokací ČR. Natáčet se bude především v Českém Krumlově, Třeboni, Bechyni, Kratochvíli 
a samozřejmě na celé řadě míst, kde Krčín vybudoval světově proslulou rybniční 
soustavu, která slouží více než 400 let. V jedné ze scén je Krčín přímo u rybníka Počátek 
a zmiňuje Svince i Třebonín. 

Přestože půjde o výpravnou podívanou v 
historických kostýmech, drží se scénář velmi 
přesně historických souvislostí. 

Seriál sděluje několika způsoby historické 
událostí i pověsti spjaté s Jakubem Krčínem z 
Jelčan. Spojujícím prvkem všech dílů jsou 
postavy kronikáře Václava Březana a mladého 
dědice rožmberského dominia Jana Zrinského, 
kteří nás posouvají dějem a půvabně lidsky 
seznamují s některými fakty usnadňujícími 
propojení scén. 

Vrcholným výrazovým prvkem jsou zde hrané 
scény navracející diváka přímo do doby Jakuba 
Krčína. Regenta uvidíme ve chvílích slávy a 
rázných rozhodnutí, ale také jako muže 
podléhajícího obavám, pochybám a slabostem 
například ve chvílích citového vzplanutí. To vše 
dokreslí akcent na krásu přírody a prostředí 
jižních Čech. Pestrost výrazových prostředků 
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seriálu si klade ambice splnit veškeré nároky současného diváka tak, aby byl informační 
podtext celého díla podán přitažlivou a zábavnou formou. Každý díl je tematicky smě-  



řován k významné etapě Krčínova života. To ale neznamená, že jsou opomenuty méně 
glorifikované události a historické děje. Právě ty totiž sehrají důležitou úlohu pro 
uvěřitelné vykreslení Krčínovy osobnosti. Zábavnou formou tak bude možné představit 
velmi významnou část naší historie, vrcholné období rožmberského dominia, které 
ovlivňovalo dění v celé Evropě. Ve spojení s osobností Jakuba Krčína se tak bude jednat o 
seriál, který bude mít edukativní přesah, ale zároveň pobaví a představí mimořádná místa 
Jižních Čech. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Není v Čechách mezi panstvem rodu, jehož jméno by se zarylo do hlav od pokolení do 
pokolení, jako dávní korouhevníci pětilisté růže. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Hlavní roli Jakuba Krčína přijal Ondřej Veselý. Evu z Rožmberka bude hrát Denisa 
Pfauserová, písaře Matouška Radomír Švec, kronikáře Václava Březana Jiří Untermüller, 
Viléma z Rožmberka Radim Fiala, Dorotu Slepičkovou Regina Rázlová. Celkem bude v 
seriálu 170 mluvených rolí a více než 300 kostýmovaných postav.  
Scénář napsal Jan Matěj Krnínský, kamera Semion Patlis, režie Josef Pecl. 
Producentem seriálu je Českokrumlovská televize. Odborným partnerem seriálu je 
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Délka každého dílů bude 50 minut, celková 
stopáž seriálu 500 minut. 
Závěrem svého příspěvku bych se rád zmínil o partě dobrovolných hasičů ze Svinců, kteří 
významně pomohli při budování filmové stavby rybníkářské osady, zajišťovali první 
natáčecí den na zámku Rožmberk a byli ochotně k dispozici po celou dobu natáčení. 
Dokonce poskytli profesionální první pomoc jednomu ze členů filmového štábu a tím se 
stali pevnou součástí celého našeho týmu. Pro celou realizaci seriálu s nimi počítáme.  
     https://krcin.cktv.cz/                                   Josef Pecl, CKTV 
     http://cktv.cz/     
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     ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOLNÍ TŘEBONÍN 

Naše školka 

V mateřské škole se během uplynulého půlroku děti účastnily mnoha akcí a zažily 
spoustu zábavy. Kupříkladu se vybrané předškolní děti účastnily krajské dopravní 
soutěže v Hopsáriu v Českých Budějovicích. Tam se umístily mezi spoustou školek na 
ptředních místech a odvezly si i hezké ceny a pěkně se na hřišti vydováděly. 

Také jsme se školkou navšívili již podruhé HZS Český Krumlov, kde nám hasiči zajímavě 
vysvětlili a názorně ukázali, jak pracují. Předvedli nám všechna auta, dokonce i hasičské 
veterány. Mohli jsme se přesvědčit, že umí lézt po žebříku do oken ve vysokých 
patrech, jak je těžká výstroj nebo hydraulické kleště. 

Další zajímavou akcí, která se tentokrát konala přímo ve školce, byla akce „Milujeme 
bubnování“. Přijel za námi pan Petr Havlan a přivezl asi 40 bubnů, na které nechal děti 
bubnovat a ty se pod jeho vedením řídily rytmem, hrály si, dováděly, tančily. Velmi se 
nám tato akce líbila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro maminky jsme i letos nacvičili besídku plnou 
písniček, básniček a tanečků. Vyrobili jim malé 
překvapení z lásky darované a to vše jim 
předvedli i se školními dětmi ve Velešínském kině. 

Na výlet jsme se vydali na Dívčí Kámen, kde jsme 
zkoumali přírodu a její krásy. Pozorovali živočichy 
a rostlinky. Zážitkem bylo i to, že jsme se vezli 
vláčkem. Celou cestu nás tajně sledoval hradní 
skřítek, který nám ve školce schoval poklad. Za 
odměnu děti dostaly meloun a pochvalný list, že 
takovou túru všechny zvládly. 

Na konci roku jsme se rozloučili s našimi 
předškoláky. Šťastný krok do první třídy jim přišel 
popřát i pan ředitel. Děti dostaly malý dáreček – 
knížku, omalovánky, odznáček a další drobnosti, 
společně jsme si zazpívali. 

Za kolektiv učitelek MŠ Michaela Švecová 
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Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019 v základní škole. 

Předchozí školní rok byl tradičně plný zajímavých událostí, kterými se snažíme život 
dětem v naší škole zpestřit. To dokládají i naše internetové stránky, na kterých si 
můžete prohlédnout mnoho fotogalerií s komentářem. Ne všichni však mají k internetu 
přístup, a proto svou činnost chceme opět stručně prezentovat i zde. A jelikož od 
posledního čísla uplynula řada měsíců, navážeme přibližně v místě, ve kterém jsme 
minulý podzim skončili. 

V září nás navštívil sokolník, pan Zaleš, který k nám přivezl velké i malé dravce a v 
areálu školní zahrady předvedl například i orla mořského. Děti samy si pak mohly 
vyzkoušet, jak je těžké jej udržet v ruce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na přelomu října a listopadu jsme zorganizovali společnou brigádu dětí z mateřské 
školy a jejich rodičů. Cílem úprav byla zejména výsadba 100 ks jilmu sibiřského, který 
měl vytvořit přírodní hranici u strmého svahu, jenž odděluje horní a spodní zahradu. 
Během prací jsme upravili terén a prořezali menší keře. Poděkování patří všem malým i 
velkým, a to jak za pomoc, tak i materiální podporu. Po návštěvě ČŠI v lednu 2019 jsme 
byli nuceni tento svah navíc zajistit pevným plotem ve stanoveném termínu. Proto jsme 
se nakonec rozhodli svými silami živý plot přemístit a v současné době již roste z vnější 
strany školkového oplocení. Další výsadbu máme v plánu na jaře 2020. 
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Koncem listopadu 2018 jsme zorganizovali volby do školské rady, jelikož předchozím 
členům skončilo tříleté volební období. Nová školská rada tedy pracuje ve složení - Ing. 
Hlásková Lenka, Mgr. Hospodářská Karla a Bc. Palečková Jiřina. 

V listopadu i prosinci už ve škole vládla „mikulášsky“ a vánočně laděná atmosféra. V 
úterý 4. 12. 2018 vystoupily naše děti ve velešínském kině se svým programem, za 
který si vysloužili bohatou mikulášskou nadílku. Za tu můžeme jako vždy poděkovat 
Obci Dolní Třebonín. 

V prosinci si děti hodně zazpívaly. Nejprve při písničkovém čarování s panem 
muzikantem Hrdličkou, který měl v zásobě nepřeberné množství melodií z pohádek. O 
deset dní později jsme si vánoční čas zpestřili zpíváním u vánočního stromu na návsi. V 
úvodu se představil školní pěvecký sbor, který doprovázela paní učitelka Hospodářská. 
Při tomto setkání obyvatel Dolního Třebonína mohli přítomní ochutnat vánoční punč, 
rozmanité cukroví, zasytit se plackami, pikadorem, nebo zakoupit ručně zhotovené 
výrobky na malém vánočním trhu. 
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V posledním týdnu před vánočními prázdninami jsme pro děti a všechny zájemce z řad 
spoluobčanů uspořádali vánoční dílničky, při který se v celé škole tvořily skleněné 
ozdoby, sněhuláci, péřové mašlovačky a různé vánoční dekorace. 

Konec zimy patřil oblíbeným karnevalům, a to jak v mateřské škole, tak ve školní 
družině. Jsme rádi, že rodiče pomáhali při zajišťování bohaté tomboly. Ve školní družině 
byly dokonce karnevaly 2, protože se žáci základní školy potýkali s velkou nemocností a 
bylo by škoda, aby o karnevalové veselí někteří přišli. 

Od února 2019 se naši žáci začali 
zapojovat do připravovaných sou-
těží. 

V průběhu našeho Třebonínského 
zvonečku jsme vybrali M. 
Bouškovou, M. Cigánkvou a V. 
Hláskovou, aby nás 29. března 
reprezentovaly na okresním Jiho-
českém zvonku. 

Zde naše zpěvačky uspěly, když se 
umístily 1x ve zlatém a 3x ve 
stříbrném pásmu. 
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Koncem února jsme odstartovali plaveckou přípravu našich žáků. Děti od 1. do 5. 
ročníku se účastní plavání v Českém Krumlově v rozsahu 20 vyučovacích hodin. Plavání 
je nedílnou součástí tělesné výchovy. Velkým přínosem je fakt, že všichni žáci 5. ročníku 
zvládají z velkým přesahem požadavky kladené naším školním vzdělávací programem a 
vybraní žáci nás velmi úspěšně reprezentují na plaveckých závodech v Lipně nad 
Vltavou. Nejinak tomu bylo i 26. dubna, kdy našich 9 plavců  vybojovalo celkem 7 
drahých kovů. Putovní pohár za smíšenou štafetu jsme bohužel do třetice neobhájili, 
ale věříme, že se nám to podaří v roce 2020. 

Na plaveckou výuku ZŠ navazují svými 
lekcemi děti z mateřské školy. Jsme velmi 
rádi, že rodiče tuto aktivitu podporují. 
Plavání je jedním ze sportů, který v sobě 
vhodně spojuje otužování, posilování imunity 
i fyzičky, budování hygienických návyků, 
vzájemnou kooperaci a zdravou soutěživost 
dětí. 

Všichni žáci naší školy také pravidelně měří 
své síly ve školním atletickém víceboji. Na 
základě výsledků pak reprezentují vybraní 
borci naši školu v okresní olympiádě. Té jsme 
se bohužel na konci května nezúčastnili. 
Olympiáda byla na poslední chvíli zrušena 
pro nepřízeň počasí a náhradní termín pro 
nás už byl nevyhovující. 

Ve škole se mohli opět realizovat i naši malí umělci. Dvě naše žákyně B. Bažantová a V. 
Jakůbková získaly čestná uznání na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě LIDICE. V 
tomto 46. ročníku s umístily se svými pracemi na které použily kombinovanou 
techniku. 

Naši nejstarší žáci se zapojili také do matematické soutěže – Pythagoriády. Z nich uspěla 
A. Žamberská, která s v okresním kole umístila na děleném 5.- 6. místě. 
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Děti z naší školy byly také u podzimního i jarního vítání nových občánků. Zatím co v 
loňském listopadu básní a písní zpříjemnilo novorozencům tento obřad 8 žákyň ZŠ, tak 
letos v červnu zazpívalo 7 předškoláků. 

Svým kulturním vystoupením zahájily děti na naší školy rovněž tradiční setkání 
důchodců, které proběhlo netradičně v Mojném. Z kapacitních důvodů se nemohly 
zúčastnit všechny děti, a proto jsme byli nuceni plánovaný program upravit. 

Zato při vystoupení ke Dni matek se nám podařilo přilákat nejen oslavované maminky, 
ale i řadu dalších rodinných příslušníků. Kinosál ve Velešíně byl tedy plně obsazen. 
Trhákem se také letos stal muzikál. Tentokrát nastudoval pěvecký sbor pohádku Šípková 
Růženka. Kromě kulturního programu si děti pro své maminky připravily drobné dárky, 
které jim v závěru předaly. 

Měsíce květen i červen utíkají v naší škole opravdu jako voda. Ani letos tomu nebylo 
jinak. K probíhající plavecké výuce se přidávají nové a nové aktivity. Na jaře jsme 
zorganizovali například velikonoční dílničky, cestu za pokladem, výlet do ZOO i vernisáž 
výtvarných prací. 
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Významnou součástí výuky se staly naše vícedenní vzdělávací pobyty, které jsme v 
minulém školním roce poprvé připravili i pro ty nejmenší školáky. Žáci 4. a 5. ročníku 
strávili celý týden v okolí SEV Horská Kvilda, zatím co ostatní, mladší žáci, pobývali tři 
dny na Třeboňsku. Společným symbolem těchto pobytů byla tentokrát trika, která od 
nás všichni žáci dostali a která si ozdobili po příjezdu a ubytování.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pro tento školní rok se nám podařilo zajistit na květen pobyt ve Středisku 
environmentální výchovy Stožec. Sem se na týden vydají nejstarší žáci. Pro ty menší v 
současné době připravujeme obdobnou akci, opět v rozsahu tří dnů. 

Školní rok jsme zakončili předáním vysvědčení a cen za sběr léčivých rostlin. Z pátého 
ročníku přestoupilo celkem 14 žáků do okolních plně organizovaných škol, většina 
zamířila do Českého Krumlova. Tři žáci byli přijati na víceletá gymnázia. 
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Začala jsem v Dolním Třeboníně pracovat již při škole. To jsem chodila do 3. ročníku 
učňáku – tedy v roce 1979. Celou dobu mám zavedené pátky, kromě období, kdy jsem 
byla na mateřské dovolené. I při ní jsem později pracovala, ale o sobotách. 

Mám stálou klientelu, zejména ze starého Třebonína, ale přibírám i nové zájemce 
odjinud, i z jiných obcí. I muži se u mne objednávají na stříhání. Ženy si objednávám 
podle náročnosti práce. Stříhání jde rychleji, barvení, melírování pochopitelně 
pomaleji. To musím mít vždy při objednávání zákaznic na zřeteli. 

Mám provozovnu i v Římově. Tam dělám hlavy i dvěma ženám z Prahy. Je zajímavé, že 
jim stojí za to vážit za mnou takovou dálku. 

Někdy se stane, že přijde zákaznice s poškozenými vlasy nebo po vlastní domácí úpravě 
a žádá tu či onu nápravu, která ale není vhodná nebo možná. To se jí pak snažím 
vysvětlit jiné možnosti, ale někdy nepochodím. Ovšem po čase mi pak dají za pravdu. 
Ženám bych chtěla doporučit více používat kvalitní šampon a balzámy. 

V Dolním Třeboníně se mi líbí. Jsem patriotka a mám zdejší lidi ráda. Co mi chybí? Aby 
zde bylo zařízení, kam zajít za kulturou, abychom nemuseli jezdit při různých akcích, 
které organizuje náš obecní úřad či škola do Velešína. 

S paní Čásenskou hovořil Antonín Švec 

ROZHOVOR S… kadeřnicí Marií Čásenskou 

Zápis k předškolnímu vzdělávání a do 1. ročníku ZŠ 

Přesto, že o přijetí do naší mateřské školy projevilo zájem celkem 20 dětí, v průběhu 
léta někteří rodiče využili skutečnosti, že jejich dítě bylo přijato i v jiné MŠ, které 
nakonec dali přednost. Kapacita naší mateřské školy tedy není naplněna, nicméně 
vzhledem k tomu, že má v tomto školním roce nastoupit 8 dětí, kterým ještě nejsou 3 
roky, je nižší počet dětí ve školce optimální. 

K zápisu do 1. ročníku ZŠ se dostavilo celkem 11 dětí. I zde si podávali rodiče žádosti na 
více škol, takže v září zasedlo do školních lavic 8 prvňáčků. 

Odcházejícím páťákům i našim nový prvňáčkům přejeme úspěšný vstup do nového 
školního roku.               

Mgr. Jan Švec, ředitel školy 
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STALO SE PŘED TŘICETI LETY aneb vybrané kapitoly z naší kroniky 

 V roce 1989 navštívila rodnou ves herečka Libuše Havelková, rozená Drboutová. Dala 
se vyfotografovat se svou příbuznou Drboutovou. Otec L. Havelkové měl obchod v 
Českých Budějovicích v Jírovcově ulici a v Dolním Třeboníně prodávala jeho zboží v 
krámku jeho matka. 

 V úterý 29. září 1989 došel dopis od Manuel Frank van Eyck z Los Angeles, Kalirofnie, 
USA, odeslaný 11. července na adresu kronikáře v Záluží. Dopis prošel 5 poštovními 
úřady a týkal se havárie amerického letce, který havaroval v Záluží 17. dubna 1945. 

 Ing. Architekt J. Škabrada zpracoval za ves Čertyni návrh památkové zóny lidové 
architektury. V domě č. 5 se narodil J. Matoušek, později kapitán francouzské legie a 
velitel čestné roty prezidenta T. G. Masaryka.  

 V tomto roce se narodilo 7 dětí, zemřelo 24 lidí, uskutečněno bylo 15 sňatků, 
přihlášeno 23 osob a odhlášeno 44. Je však třeba brát na zřetel, že do regionu obce 
ještě patřily obce Mojné, Černice, Záhorkovice, Chlumec a Krnín. Byl zaznamenán stálý 
pokles počtu obyvatel v malých vsích, například v D. Třeboníně žilo 336 obyvatel, v H. 
Třeboníně 27, v Záluží 96, v Pr. Svinci 49, v D. Svinci 32, v H. Svinci 26, v Čertyni 20 a ve 
Štěkři 21. 

 V témže roce fungovaly v regionu obce 3 obchody – v Dolním Třeboníně, Záluží a v 
Prostřední Svinci. 

 Obecní úřad (tehdy MNV) hospodařil s rozpočtem 170.000,-Kč. 

 Cesty pohádkovým lesem (dnes rozloučení se školou) se zmíněného roku zúčastnilo 
160 dětí a 220 dospělých. Účastníci vystupovali v maskách. 

 V roce 1989 bylo v závodní jídelně JZD uvařeno 61.491 obědů, z toho 7.170 obědů 
pro cizí strávníky. Nutno poznamenat, že tehdejší JZD hospodařilo na větších plochách 
a s větším počtem zaměstnanců. 

 V tomto roce přes ves stále ještě nejezdily autobusy. 

 

Věděli jste že…? 

Od roku 1945 se ve funkci starosty obce Dolní Třebonín (dříve předsedy MNV) 
vystřídalo 12 lidí. Třináctým starostou je pan Pavel Ševčík. Říká se, že třináctka je 
nešťastné číslo, ale v tomto případě to zřejmě neplatí. Zatímco ostatní „sloužili“ pouze 
jedno volební období, P. Ševčík jich má za sebou celkem 7 – tedy 28 let a jedno téměř 
celé volební období před sebou. Jestliže od roku 1945 uplynulo 74 let, je 28letá služba 
v této náročné funkci úctyhodným výkonem. Představuje více jak jednu třetinu 
zmíněné doby. 

Antonín Švec, kronikář obce 
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Kalendář akcí: 

   19. 10. Drakiáda 

   26. 10. „Jeptišky“ – zájezd do divadla 

   27. 10. Podzimní Dětský Třebonín Pétanque Open 2019 

 28. 10. Kladení věnce u památníku na návsi 

   16. 11. Zájezd do solných lázní Gmünd 

   17. 11. Vzpomínková akce k výročí Sametové revoluce 

  23. 11.  Vítání nových občánků (od 10:00 hodin) 

   23. 11. Podzimí Třebonín Bowling Open 

     5. 12. Mikulášská nadílka – nově na obecním hřišti 

     7. 12. Adventní zájezd 

   21. 12. Zpívání u vánočního stromu 

Těšíme se na Vaši účast. 

Vydává Obec Dolní Třebonín, 382 01 Dolní Třebonín 6 
Fotografie: 

CKTV, Mgr. Jan Švec, Mgr. Lubor Mrázek, ZŠ a MŠ Dolní Třebonín, SDH D. Třebonín 
Náklad 600 ks. Neprodejné, tisk Obec Dolní Třebonín 

UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ 

Povinností nájemníků obecních bytů je mimo jiné každoročně zajistit revizi kotle a 
spalinových cest. 
Pokud se tak nestane do 10.11.2019, bude revize kotle a spalinových cest objednána 
obecním úřadem a revizní technik provede kontrolu již bez vědomí nájemníků 
(obecní úřad poskytne klíč od hlavního vchodu do domu). 

Bc. Hana Karlíková 
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