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 KONCEPCE ROZVOJE OBCE 

Úvodem  prvního čísla našeho Občasníku v novém volebním období bych chtěl 
touto cestou, byť poněkud opožděně,  poděkovat všem občanům naší obce, kteří mně 
a celé mé kandidátce dali svůj hlas při podzimních komunálních volbách.
 
     Na  prvním  veřejném  zasedání  dne  16.12.2010  jsme  mimo  jiné  projednali  a 
schválili  plán rozvoje naší obce na další období a  rozpočet na tento rok.

Plán rozvoje obce zahrnuje všechny důležité  investiční,  kulturní  a  sportovní 
akce: 

A. Osvěta, kultura, společenské akce
  

1. Vydávání  obecního časopisu
2. Pořádání tradičních společenských akcí

• Den čarodějnic
• Dětský den
• Besedy s důchodci
• Pouštění draků – Drakiáda
• Mikulášská nadílka
• Společné zájezdy do divadel a aquaparků
• Blahopřání občanům k životním jubileím
• Zpívání pod Vánočním stromem
• Vítání občánků     

3. Činnost zájmových spolků a sdružení
• Stabilizace činnosti Sdružení dobrovolných hasičů
• Podpora rozšiřování sportovních aktivit
• Finanční příspěvky na pořádání sportovních akcí (ceny, autobusy)
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B. Rozvoj hospodářství obce
   
1. Podpora výstavby pro podnikání
2. Podpora individuální výstavby

C. Zachování a obnova venkovské zástavby

1. Oprava kapliček a božích muk
2. Podporovat  aktivity občanů v památkové vesnici Čertyně k údržbě domů

D. Doplnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury
   
1. Stavba nového areálu základní a mateřské školy
2. Oprava  budovy základní  školy,  výměna  střešní  krytiny  (i  v případě  nezískání 

dotace) zateplení budovy, podmínka dotace, výměna oken, podmínka dotace
3. Zateplení budovy obecního úřadu a přechod na vytápění plynem nebo tepelným 

čerpadlem
4. Zateplení budovy DPS a výměna kotle na vytápění
5. Rekonstrukce a překládka vodovodu v Záluží včetně zprovoznění posilovacího 

vodovodního řadu D. Třebonín - Věncova Hora.
6. Prodloužení vodovodního řadu ze Záluží do Štěkře 
7. Pokračovat  ve  zpracování  projektové  dokumentace  k zajištění  likvidace 

odpadních vod  ve všech částech naší obce včetně staré části D. Třebonína, kde 
není oddílná kanalizace, realizovat pouze v případě získání dotace

8. Napojit vedení obecního vodovodu v Pr. Svinci na vodovodní řad Holkov.
9. Vybudovat chodník Horní-Dolní Třebonín, podat opětovně žádost o dotaci, pokud 

nebude získána, chodník budovat postupně z rozpočtu obce tak, jak budou volné 
finanční prostředky

10. Vybudování chodníku od starých bytovek kolem potoka a školy a kolem pana 
Panského  a pana Hody do nové bytové výstavby

11. Opravit chodník v Pr. Svinci
12. Pokračovat  v budování  parku  kolem  Dětského  hřiště,  postupně  vysazovat 

stromy, kopec pro sáňkování, jezírko, pěšiny a lavičky.  Průběžně financovat  z 
rozpočtu obce, podat žádost o dotaci (pokud bude vyhlášen  vhodný program).

13. Zvýšenou  pozornost  věnovat  využití  území  určeného pro  výstavbu  občanské 
vybavenosti v prostoru za novou bytovou výstavbou

14. Instalovat schodiště na roh  svahu od domu č. p.120  k silnici
15. Postavit nové autobusové čekárny  u silnice I. třídy  v prostoru mezi křižovatkami 

Záluží - Krnín, D. Třebonín. 
16. Zrekonstruovat účelovou komunikaci  propojující část obce od Andrlů k Petrům  a 

k potoku,  podmínkou je získání dotace
17. Zahájit práce na vybudování turistické a naučné stezky
18. Obnovit rybník Počátek
19. Postupně dovybavit a modernizovat technické zázemí obecního úřadu
20. Pořídit starší dodávkový automobil pro potřeby SDH (všech tří dohromady)
21. Zajistit vhodné prostory pro  schůzky členů  SDH Dolní Třebonín
22. Vypracovat návrh řešení využití prostranství po  bývalé usedlosti „Pecka“
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Akce jsou v programu rozvoje obce seřazeny dle významu a důležitosti tak, jak 
bychom je rádi realizovali. Budou se však provádět tak, jak se podaří získat dotace, 
nebo jak budou volné finanční prostředky.

Je také možné, že se během volebního období  podaří získat peníze  z dotace 
na akci, která není  v programu uvedena. Některé body jsou dlouhodobého charakteru, 
byly součástí  minulého volebního období  a budou pravděpodobně přesahovat  i  do 
dalšího volebního období.
    Program rozvoje obce nezahrnuje běžné opravy a údržbu majetku obce, nebo 
údržbu veřejných prostranství. 
     Jak  je  to  s naší  největší  plánovanou  a  dlouho,  lépe  řečeno,  dlouhodobě 
očekávanou  stavbou  nového  areálu  základní  školy  a  stěžejním  bodem  volebního 
programu? 
     Bohužel, tento záměr se nám zatím nepodařil naplnit a v podstatě celá věc se 
zastavila  na  úrovni  územního  rozhodnutí  s nabytím  právní  moci.   Pravděpodobně 
z důvodu nedávných problémů v Regionálním operačním programu Jihozápad  nebyl 
až do současné doby otevřen program, kam bychom mohli podat žádost o dotaci na 
výše uvedenou stavbu. 
     Vzhledem k tomu, že otevření tohoto programu a podání žádosti je v nedohlednu 
a potřeba nových prostor školy je čím dále tím větší, rozhodli zastupitelé na svém II. 
veřejném zasedání dne 16. 3. 2011 upravit  projekt  plánované stavby tak, aby plně 
splňovala požadavky vedení školy a zároveň došlo ke snížení nákladů na její realizaci.
  Současně   zastupitelé  uložili  vedení  obce  zjistit  možnost  získání  potřebných 
finančních prostředků  případným prodejem  obecního majetku a dále získáním úvěru.
     Závěr je tedy ten, že se pokusíme získat  potřebné peníze na stavbu školy  bez 
státní dotace, pokud  to nebude možné, upraví se  prostory stávající školy  tak, aby 
splňovaly požadavky hygieny a stavba nového areálu se prozatím odloží.
     V měsíci březnu byla také konečně provedena generální oprava  střechy školy. 
Staré a skoro již rozpadlé eternitové šablony byly vyměněny za betonové tašky, byly 
také vyměněny střešní latě a celá půda školy  byla zateplena. Tyto práce byly hrazeny 
z rozpočtu obce a vyšly nás na více jak 470.000,- Kč.
    Byly již  také zahájeny dlouho avizované práce na zprovoznění  propojovacího 
vodovodního řadu z Dolního Třebonína do vodojemu Chlumec. Zde jsou plánované 
náklady  cca  700.000,-Kč.  Polovinu  jsme  již  získali  formou  dotace  od  Jihočeské 
vodárenské společnosti, zbytek hradíme opět z rozpočtu obce. Akce bude dokončena 
do konce měsíce května tohoto roku.
      Další větší investicí, kterou jsme již stačili od počátku roku realizovat, byla  koupě 
staršího  traktoru  Z 5322 za téměř  430.000,-Kč.  Jeden traktor  sice  již   máme a je 
celkem v pořádku, ale pro naše potřeby a to zejména sečení trávy a v zimním období 
prohrnování je nevyhovující. Nový, lépe řečeno staronový traktor má přední náhon a 
výkonné čerpadlo, takže vpředu uvedené práce bude zajišťovat  bez větších problémů. 
Starý  traktor  nebudeme  prodávat,  bude  i  nadále  využíván  pro  lehčí  práce  a 
v neposlední řadě  bude  k dispozici našim hasičům při požárních cvičeních či zajištění 
jiných akcí souvisejících z jejich činností.
     Po dlouhém rozhodování a především díky přímluvě  sportovní a kulturní komise 
jsme také konečně koupili za 96.000,-Kč malotraktor na sečení větších travních ploch. 
   Všechny  vpředu  vyjmenované  investiční  akce  a  investice  jsou  pro  tento  rok 
v takovém  finančním  rozsahu  pravděpodobně  poslední,  neboť  snížení  příjmů  ze 
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státního rozpočtu se bohužel citelně dotýká i našeho obecního úřadu. Další výdaje 
budou  směrovány  jen  na  zajištění  nezbytně  nutných  oprav,  případně  na  úhradu 
projektů připravovaných  prací (projekt zateplení budovy školy, projekt kanalizace Pr. 
Svince,  projekt  rekonstrukce  místní  komunikace  za  Andrlovými,  opravy  místních 
komunikací  atd.).      
      Mimo  rezervy  na  případné  nepředvídatelné  výdaje  musíme  mít  připraveny 
peníze i na případný spolu podíl při získání státní dotace (zateplení budovy obecního 
úřadu, rekonstrukce a překládka vodovodního řadu v Záluží).
     V případě, že se nám nepodaří ani tentokráte získat dotaci na zateplení budovy 
OÚ  nebo  na  rekonstrukci  vodovodu  v Záluží,  byly  by  zřejmě  zahájeny  práce  na 
postupné výstavbě chodníku Horní – Dolní Třebonín a na chodníku, který propojuje 
novou  výstavbu  (pěšina  kolem  p.  Hody  a  Pánského)  se  starou  částí  obce. 
Pochopitelně nesmíme zapomenout také na opravu chodníku v Pr. Svinci. To tedy jen 
krátce k investičním záměrům v tomto roce.

V průběhu  loňského  roku  jsem  veřejnost  několikrát  prostřednictvím  našeho 
Občasníku nebo na veřejných zasedáních informoval  o záměru několika investorů, 
kteří by rádi v prostoru za novou výstavbou směrem ke státní silnici zahájili výstavbu 
cca  50  rodinných  domů  a  objektů  pro  podnikání.  Zájem  dlouhodobého  investora 
ochladl,  v současné  době  je  další  otázkou,  zda  svůj  záměr  dotáhne  do  konce  a 
výstavbu  opravdu zahájí.
   Každého investora v obci vítáme, mimo staveb občanské vybavenosti však  již 
obec nemá až tak velkou potřebu další bytové výstavby.

I v tomto novém volebním období se budeme snažit zachovat některé služby, na 
které jste si již zvykli, které jsou sice pro naší obec poměrně velkou finanční zátěží, ale 
pro značnou část  občanů velkým ulehčením a pomocí v každodenním životě.
     Mám tím na mysli  především svoz posečené trávy z nové bytové výstavby a 
mobilní sběrné dvory.

V této  souvislosti jen  připomínám,  že  zajištění  likvidace  biologického  odpadu 
není pro obec povinné, je to nadstandardní služba a snaha ochránit okolí obce  od 
divokého skládkování.

V případě, že  nebudou dodržována pravidla pro svoz, to znamená velikost a typ 
obalů do kterých se posečená tráva ukládá, obsah, to znamená čistá tráva bez dalších 
příměsí jako jsou větve, kameny nebo hlína  a doba  od posečení do svozu (stává se, 
že v pytlích tráva doslova „teče“ a je složité ji  potom vůbec vysypat) nebude tráva 
odvezena a bude ponechána na místě. Pokud by se problémy množily a nebyla by 
obecně pravidla pro svoz respektována, bude svoz zrušen.

Množí se také dotazy obyvatel staré zástavby, proč se posečená tráva neodváží 
také jim. Je to víceméně z kapacitních důvodů. Dalším důvodem je ta skutečnost, že u 
staré zástavby jsou většinou zahrady veliké a tráva se zde většinou seká dvakrát nebo 
třikrát do roka a suší se na seno. V nové výstavbě  se tráva seká rotačními sekačkami 
každý týden. Po předchozí dohodě je však možné i ze staré zástavby odvézt větve, 
které potom naši pracovníci spálí na skládce.

Opětovně  se  již  teď  objevují  v okolí  nové  výstavby  černé  skládky  různého 
materiálu  (tráva,  větvě,  hlína,  stavební  materiál  apod.).  Upozorňuji,  že  se původce 
těchto černých skládek dopouští přestupku dle § 47 odst.1, písm. h) Zák. o přestupcích 
s možností pokuty ve výši až 50.000,-Kč.
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Další  nepříjemností pro veřejnost, lépe řečeno pro veřejná prostranství, začínají 
být  pejskové. Jejich počet se v obci množí, s nimi se úměrně množí i problémy, které 
jsme již opakovaně řešili v minulosti. Jsou to především neuklizené psí exkrementy a 
řekl bych bohužel i „řízené“ očůrávání rohů domů nebo růží v parku. Je to skutečně 
zajímavý  pohled,  když  jde  pán  nebo  panička  s pejskem  kolem  parku  a  skoro  u 
každého keře zastaví, aby si jej mohl pejsek označkovat. Zde bych si dovolil poprosit 
majitelé pejsků o trochu soudnosti a rozumnější přístup k potřebám svých miláčků.  

Obdobným nešvarem je venčení psů na obecním hřišti.  Především obyvatelé 
domů v blízkosti hřiště sem (s podivnou samozřejmostí) vypouštějí své psy, aby zde 
vykonali potřebu. Obecní hřiště není louka, ale plocha určená pro hry a sportovní i 
kulturní aktivity dětí i dospělých. Proto vás žádáme o určitou ohleduplnost a vstřícnost.

Z důvodu stále se množících stížností na chov psů v bytových domech  rozhodla 
rada o omezení chovu velkých plemen přímo v bytech. Toto omezení se týká pouze 
nájemních,  sociálních  bytů,  ne  tedy  bytů  družstevních.  Nově  uzavírané  nájemní 
smlouvy již obsahují ustanovení, které zakazuje chov velkých plemen psů v bytech. 
Výjimku mají pouze psi, kteří pomáhají handicapovaným občanům.

Čas od času musíme také bohužel řešit žádosti  občanů, ve kterých si stěžují na 
chování  svých  sousedů  (v drtivé  většině  v nové  bytové  výstavbě  a  v nájemních 
bytech). Stěžují  si na křik dětí, na štěkot psa, na koupání a sprchování v pozdních 
večerních hodinách, na hlasitě puštěnou televizi či rádio, na nepořádek ve společných 
prostorách a na další drobné schválnosti.  Pokud to jde a má to smysl,  řešíme věc 
domluvou, pokud se stížnosti opakují a stupňují a mají závažný charakter, předáváme 
věc k řešení POLICII ČR.

Zde bych  si jen dovolil upozornit, že bydlení v bytových domech má řadu výhod, 
ale na druhé straně i  nevýhod. Mezi ně patří  ta skutečnost,  že v každém bytovém 
domě jsou čtyři byty a žijí zde nájemníci, kteří mají různé potřeby, různý životní styl a 
z toho pochopitelně pramení i řada problémů. Nedá se však nic dělat, zde pomůže jen 
větší  míra  porozumění  či  tolerance  nebo  pořízení  bydlení  ve  vlastním  rodinném 
domku.

I v tomto roce připravila sportovní a kulturní komise řadu sportovních a kulturních 
aktivit,  které  jsou  rámcově uvedeny v plánu  akcí  pro  tento  rok.  Každá je  dopředu 
avizována na našich internetových stránkách (nebo na stránkách kulturní a  sportovní 
komise). Následně je vždy průběh každé akce fotograficky zdokumentován. Zde bych 
chtěl jen připomenout, že o internetové stránky obce se dlouhodobě stará Mgr. Mrázek 
a díky němu jsou nejen dle mého názoru na velmi dobré úrovni.

Na závěr svého příspěvku si dovoluji pozvat všechny občany na naši již tradiční 
akci,  kterou je  Pálení  Čarodějnic.  Její  součástí  bude již  nezbytné opékání prasete, 
stánky s občerstvením, soutěže pro děti. Bude vyhodnocena a oceněna nejkrásnější 
dětská i  dospělá  čarodějnice.  Uskuteční  se  také lampionový průvod pro  děti.  Celý 
večer nám bude hrát také již tradičně kapela Merylin.  Nezbývá jen doufat,  že nám 
bude přát počasí.

S přáním krásného jara a ještě hezčího léta  
                                                                                                          Pavel Ševčík
                                                                                           Starosta obce Dolní Třebonín
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 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
V  roce  2011  dojde  k  výraznému  navýšení  počtu  především  kulturně 

společenských  akcí,  jejichž  přehled  je  uveden  níže,  nebo  na  internetových 
stránkách:  www.sakk.estranky.cz.  Můžete  se  tak  v  tomto  roce  zúčastnit  téměř 
třiceti různorodých událostí podle vašeho výběru. Samozřejmě oceníme aktivní 
účast nebo pomoc i při jejich přípravě.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2011

Společný hasičský a obecní ples 21. 1.
Sněhulákování 5. 2.
Pohádka O neposlušných kůzlátkách „LUK“     12. 2.
Setkání důchodců 17. 2.
Sahara a další běhání po světě                             25. 2.  
Jarní Třebonín Bowling Open             5. 3.
Rybářství na Třebonínsku                                     25. 3.      
Aquapark – Bad Füssing                                    2. 4.
Velikonoční dílničky pro děti                                 21. 4.
Jarní Třebonín Petangue Open             23. 4.
Čarodějnice             30. 4.
Velikonoční turnaj ve stolním tenisu              7. 5.
Toulky Třebonínskem - Počátek, památky             4. 6.
Divadlo ke dni dětí „Kocourek Timotej“             17. 6.
Josef Somr  - diskuse s umělci                            červen
Dětský den - cesta pohádkami             25. 6.
Třebonín Volejbal Open                         13. 8. 
Otáčivé hlediště                                                       26. 8.  
Obecní rafty                          3. 9.
Podzimní  Třebonín Petangue Open                     24. 9.
Drakiáda             1. 10.  
Aquapark – Gmünd                                            říjen / listopad
Podzimní  Třebonín Bowling Open                       3. 12.
Mikulášská besídka                         5. 12.
Zpívání u vánočního stromu         18. 12.
Vánoční divadlo                                                     27. 12. 
Vítání občánků                                                     termíny podle počtu dětí
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 INTERNETOVÉ STRÁNKY V OBCI … kde co najdete 
Obecní úřad Dolní Třebonín zřídil internetové stránky: www.dolnitrebonin.cz, kde jsou 
zveřejňovány především informace předepsané zákonem (úřední deska, organizační 
struktura, kontakty, vyhlášky apod.)
Jako  součást  internetových  stránek  obce  jsou  administrovány  webové  stránky 
Sportovní  a kulturní  komise,  které  mají  úkol  informativní  a  hlavně si  kladou za cíl 
zpřehlednit velice bohatý kulturně společenský a sportovní život v obci. Naleznete je 
na adrese www.sakk.estranky.cz. Upozorňují na ně samozřejmě i internetové stránky 
obce ve svém odkazu:  Informace sportovní  a  kulturní  komise OÚ ve spodní  části 
úvodní  stránky.  Zároveň  je  vytvořen  odkaz  i  na  stránkách  místní  školy: 
www.zstrebonin.cz v rubrice Oblíbené odkazy.
Stránky obce,  komise i  školy jsou navzájem propojené tak,  abyste mohli  pohodlně 
přecházet mezi jednotlivými složkami, podílejícími se na veřejném životě v naší obci.
Začátkem  dubna  vznikly  internetové  stránky  místní  tělovýchovné  jednoty: 
www.tjdolnitrebonin.cz, které budou postupně doplňovány aktuálními informacemi, zde 
si můžete prohlédnout stanovy, informace o čtyřech již fungujících oddílech, stáhnout 
přihlášku  nebo  kontaktovat  vedoucí  jednotlivých  oddílů.  Uvítáme,  když  se  členská 
základna i množství oddílů bude díky Vašemu zájmu rozšiřovat.

www.dolnitrebonin.cz - informace obecního úřadu, úřední deska, czechpoint
www.sakk.estranky.cz - kulturní, společenské a sportovní akce
www.tjdolnitrebonin.cz - prezentace oddílů TJ Dolní Třebonín, sportovní akce
www.zstrebonin.cz - prezentace školy a informace především pro rodiče

Od minulého vydání Třebonínského občasníku proběhlo koncem roku 2010 a 
začátkem roku 2011 několik zajímavých akcí. Pro připomenutí, například:

Drakiáda 2. 10. 2010
K vidění byla opět velká spousta draků. Do soutěže se zapojilo více než padesát 

soutěžících, od nemluvňat až po seniory. Každý soutěžící byl za svou snahu odměněn 
věcnou cenou. Na závěr této oblíbené akce mohli přítomní ochutnat pečené špekáčky 
a brambory.

Vítání občánků 20. 11. 2010
Zde se sešlo sedm z osmi pozvaných 

rodičů  u  příležitosti  přivítání  jejich 
novorozených  dětí  v  naší  obci.  Za  účasti 
členek zastupitelstva přednesl místostarosta 
obce Dolní Třebonín pan A. Švec slavnostní 
projev, dětem zazpívali a zarecitovali žáci z 
místní školy.

Je  potěšující,  že  dětí  u  nás  stále 
přibývá,  například  za  období  1.1.2005  – 
6.7.2009 se zde narodilo 102 dětí.
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Bowling  Třebonín  Open a  vyhodno-
cení  Třebonínského  klání  dvojic 
4.12.2010

Dvacet  čtyři  smíšených  dvojic 
změřilo své síly v závěrečné disciplíně 
Třebonínského  klání  dvojic  tedy  v 
bowlingu.  Na  osmi  drahách 
českokrumlovské haly byly k vidění opět 
vynikající  výkony.  Zasloužené vítězství 
si  vybojovali  Toncarovi  a  cenu  za 
celkové umístění v Třebonínském klání 
dvojic v roce 2010 si odnesli Vopatovi.

Mikulášská  Besídka  s 
nadílkou 3. 12. 2010

Konala  se  tradičně  v  sále 
restaurace U Zlaté Podkovy ve 
Velešíně.  Děti  ze  Základní 
školy  a  Mateřské  školy  Dolní 
Třebonín  zde  předvedly 
připravený  program  pro  své 
rodiče,  prarodiče  a  další 
přítomné.  Po  obdarování 
„hodných“  a  „zlobivých“  dětí 
speciálními dárky od Mikuláše 
byla  všem  dětem  rozdána 
mikulášská nadílka.

Výlet do Sole Felsen Bad 11. 12. 2010 a do lázní Bad Füssing 2.4.2011
Výlety do lázní se opět těšily velkému zájmu. Máme radost, že tohoto způsobu 

relaxace využíváte.

Zpívání  u  Vánočního  stromu 
19.12.2010
Více  než  stovka  občanů  Dolního 

Třebonína  a  okolí  si  v  příjemné 
vánoční  atmosféře  přišla  zazpívat 
koledy  k  Vánočnímu  stromu,  který 
již několik let zdobí naši náves. Děti 
se  mohly ohřát  popíjením horkého 
čaje,  dospělí  ocenili  výborný 
vánoční  punč.  Děkujeme  paní 
Jančářové, za doprovod na klávesy.
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Společný obecní a hasičský ples 21. 1. 2011
První akcí nového roku se stal již tradičně 

Společný obecní a hasičský ples, který se opět 
konal v restauraci Zlatá Podkova ve Velešíně. 

Sněhulákování 5. 2. 2011
I  přes  tající  sníh  a  počasí  ne  příliš 

příznivé pro stavbu sněhuláků se na místním 
hřišti sešla parta nadšenců, kteří se  pokusili 
ze  zbytků  sněhu  vytvořit  svá  zimní  díla. 
Nakonec se vše vydařilo a v příjemné a veselé 
náladě  vyrostlo  několik  krásných  sněhových 
staveb,  které  bohužel  vlivem  slunečného 
počasí dlouho nevydržely.

O neposlušných kůzlátkách 12. 2. 2011
Představení  pro  malé  i  velké  diváky  mělo  pro  svou  vtipnost  veliký  úspěch.  Sál 
Pensionu Kraus v Prostředních Svincích byl zcela zaplněn.

10



Setkání důchodců 17. 2. 2011
Tradiční  posezení  seniorů  naší  obce  uvedl  krátký  kulturní  program  dětí  a  žáků 
Základní a Mateřské školy v Dolním Třeboníně, následoval projev pana starosty Pavla 
Ševčíka a volná zábava, kterou opět zpříjemnila živá kapela.

Jak  se  člověk  stane  „běhajícím bláznem“  25.  2. 
2011
Zajímavé  besedy  s  ultra-maratoncem  Zdeňkem 
Přívratským  se  v  Pensionu  Kraus  zúčastnili  jak 
nadšení sportovci, tak milovníci staročeské kuchyně. 
Poutavé  vypravování,  o  peripetiích  provázejících 
extrémní  běžecké  závody  v  poušti  s  fotografiemi  a 
filmovým  dokumentem,  vystřídala  vynikající  večeře, 
při které se podávala jelita a jitrnice.

Jarní Třebonín Bowling Open 5. 3. 2011
Odstartoval  seriál  celoroční  soutěže  „Třebonínské 
klání  dvojic“.  Všechny  dráhy  v  českokrumlovské 
bowlingové hale  se zaplnily čtyřiadvaceti  smíšenými 
páry. Opět byly k vidění vynikající výkony. Zasloužené 
vítězství  si  odnesli  Mrhalovi   s  celkovým  součtem 
bodů 521.

Rybářství na Třebonínsku 25. 3. 2011
Zajímavou přednášku nejen o počátcích a rozvoji rybářství a rybníkářství v naší 

lokalitě si připravil ředitel Rybářství Nové Hrady pan Lubomír Zvonař. Zájemci o tuto 
přednášku,  kteří  zaplnili  celý  sál  Pensionu  Kraus  a  shlédli  mimo  jiné  poutavou 
prezentaci o chovu ryb, jejich vývoji a rozmnožování, a na konci akce mohli potěšit i 
své chuťové buňky, jelikož se podávala řada vynikajících rybích pochoutek.
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  D.TŘEBONÍN 
...vybrané události z podzimu r. 2010 a jara r. 2011

Exkurze do kláštera Zlatá Koruna 26. 10. 
Žáci  základní  školy a předškoláci  se vydali  na 
zajímavou exkurzi do blízkého kláštera ve Zlaté 
Koruně. Čekala je prohlídka exteriéru i vnitřního 
vybavení  se  zajímavým  komentářem.  Děti  se 
seznámily se zajímavostmi klášterního života.

Vánoční  besídky,  karnevaly  v  mateřské 
škole a školní družině
Ve školce i  školní  družině si  děti  v období 
Vánoc  užily 
mnoho radosti a 
her.  Dostaly 
nové  hračky  a 
dárky. Konec 
zimy byl  pak ve 

znamení  karnevalového  veselí.  Děti  se  v  maskách 
účastnily  zajímavých  her  a  soutěží,  za  které  si  mohly 
odnést sladkou odměnu.

Zápis do 1. r. základní školy pro školní rok 2011 / 2012
Zápisu do 
1. ročníku 
základní 
školy  se 
zúčastnilo 17 předškoláků. Těší nás i 
zájem rodičů z okolních vesnic, které 
nenáleží do spádového obvodu obce 
Dolní Třebonín. Od září do naší školy 
nastoupí celkem 14 prvňáčků, což je 
o 10 žáků více než tomu bylo loni.

Přijímání k předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2011 / 2012
Ve  vypsaném  termínu  bylo  podáno 
26 žádostí o přijetí do mateřské školy. 

Kapacitou však i letos nemůžeme všechny zájemce uspokojit. Volných bude pouze 14 
míst.
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Plavecký výcvik byl zahájen 
7. dubna 2011
Žákům základní školy i dětem 
školkovým  začal  plavecký 
výcvik,  který  bude  složený  z 
10-ti  dvouhodinových  lekcí. 
Žáci  jsou  podle  dovedností 
rozděleni  do  3  skupin,  ve 
kterých  se  učí  základy 
plaveckých  stylů.  Nejlepší 
plavci  budou  koncem  dubna 
reprezentovat  naši  školu  na 
soutěži  malotřídních  škol 
Lipenský  Plaváček.  Také 
školkové  děti  byly  rozděleny 
na dvě skupiny podle toho, co 
už umějí. Odměnou za poctivý 
tréning bývají oblíbené přestávky, při kterých se mohou všichni vydovádět.

Budova školy má novou střechu
Během jarních prázdnin zajistil  obecní úřad v Dolním Třeboníně opravu střechy na 
naší škole, která již byla v havarijním stavu. Smluvní firma odvedla kvalitní práci a 
děkujeme především za rychlost a čistotu při prováděných pracích.
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 TJ DOLNÍ TŘEBONÍN – PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ 
Pohybové a sportovní aktivity občanů Dolního Třebonína si vyžádaly založení tělovýchovné 

jednoty,  která  by zastřešovala sportovní  oddíly podle zájmů členů a umožnila  jim tak  i  možnost 
případného startu v oficiálních soutěžích a v každém případě zintenzívnění jiných pohybových aktivit. 
Tento akt se stal 2. března 2011 na ustavující valné hromadě. Valná hromada přijala kromě jiného 
název: „TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA DOLNÍ TŘEBONÍN 2010“

Hlavním cílem činnosti  tělovýchovné jednoty je  zapojit  do  sportovních  činností  v rámci  TJ 
všechny zájemce o sport; zatím se utváří již fungující AEROBIC mládeže a oddíl VOLEJBALU, jehož 
členové se již několik let scházejí pod vysokou sítí na venkovním hřišti a přes zimu zase dojíždějí do 
tělocvičny  v Kamenném  Újezdu.  Nově  však  přibudou  cyklisté  v oddíle  BIKERS a  vyznavači 
celuloidového míčku v oddíle STOLNÍHO TENISU. 

Oddíly si budou vlastní specifickou činnost organizovat a programově řídit sami. Pokud budou 
hrát  oficiální  sportovní  soutěže,  budou  řízeny příslušnými  sportovními  svazy  v rámci  zastřešující 
sportovní  organizace.  Valná  hromada  odsouhlasila,  že  TJ  bude  členem Českého  svazu  tělesné 
výchovy prostřednictvím Okresního sportovního sdružení v Českém Krumlově.  

POSLÁNÍ TJ JE VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK A VŠESTRANNÉ PÉČE V USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB 
JEHO ČLENŮ FORMOU SPORTOVNÍHO VYŽITÍ

K naplnění tohoto poslání TJ zejména:
• sdružuje sportovní oddíly a event. další občanská sdružení zabývající se sportovní činností jež 

jsou přínosem pro činnost TJ;
• získává pro sport a turistiku děti, mládež a dospělé v rámci svých možností;
• organizuje a zajišťuje hlavně prostřednictvím oddílů pro své členy možnost všestranného vyžití 

kupř. sportovními a turistickými akcemi, rekreačním sportem, besedami apod.;
• spolupracuje s ostatními  sportovními  a tělovýchovnými  organizacemi,  orgány státní  správy, 

firmami a dalšími;
• zvláště významně spolupracuje s Obcí Dolní Třebonín;
• chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činností provozovaných TJ;
• poskytuje  služby  pro  veřejnost  spočívající  zejména  v pořádání  sportovních,  turistických  a 

jiných pohybových akcí; zvláště pak spolupracuje se sportovní a kulturní komisí obecní rady 
Dolní Třebonín;

• v současné době jako hlavní prioritu považuje TJ:
◦ podporu výstavby nové základní a mateřské školy včetně sportovního zázemí,
◦ dopracování webových stránek a doplnění jejich konkrétního obsahu jednotlivými oddíly,
◦ organizační zvládnutí rozběhu činnosti výkonného výboru TJ jako základního servisu pro 

stávající oddíly.

Činností bude samozřejmě více a jistě se budou stupňovat tak, jak se bude rozšiřovat členská 
základna, jak budou oddíly nabízet své sportovní aktivity i občanům obce Dolní Třebonín. 

Přeji této nové tělovýchovné jednotě hodně úspěšných let na sportovním poli.

Jiří Frendl – předseda TJ

 INFORMACE PRO OBYVATELE IV. KRUHU A ŘADOVEK 
V případě končící platnosti nájemní smlouvy je nutné si v předstihu vyzvednout 

na Obecním úřadě (paní Boušková) přílohy k nájemním smlouvám.
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 MÍSTNÍ POPLATKY 
Poplatek ze psů

Je splatný nejpozději do 31. března každého roku.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

Zde došlo ke změně ve výši poplatku z původních 400,-Kč na současných 450,-
Kč. Změnila se i splatnost. Celý poplatek se po novu platí vcelku v jednom termínu do 
31. 3. každého roku.

Poplatky  je  možné  hradit  v  hotovosti  do  pokladny  obecního  úřadu  nebo 
převodem na  bankovní  účet  obce,  který  je  veden u  Komerční  banky,  na  pobočce 
Český Krumlov, číslo účtu: 4329241/0100.

V případě neuhrazení  místních poplatků,  jsou vymáhány právní  cestou,  čímž 
dojde pochopitelně k jejich nárůstu (právník, soud, atd.)

Kontakt: 380 743 647, e-mail: infodt@tiscali.cz

MOBILNÍ SBĚRNÝ DVŮR
dne  7. 5. 2011 

V sobotu 7. května 2011 bude u parku v Dolním Třeboníně 
přistaven v době od 08.00 do 14.00 hodin kontejner na velkoobjemový odpad.    

          
Kontejner na velkoobjemový odpad bude dále přistaven :

    od  08.00  do 10.00 hod.            Pr. Svince u Požární zbrojnice
od  10.15  do 12.00 hod.            Čertyně - náves
od  12.15  do 14.00 hod.            Záluží - náves 

  
Ve stejných časech a místech proběhne i  sběr nebezpečného odpadu.
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