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Vážení spoluobčané,
vítám vás u prvního čísla občasníku v tomto roce. Dovolte mi,  abych vás v úvodu 
seznámil  se staronovými plány obce a s tím, jak se nám je daří či nedaří naplňovat. 
Konečně jsme  získali  dotace z ministerstva životního prostředí na zateplení budovy 
základní a mateřské školy a na výměnu oken a dále na zateplení, výměnu oken a 
výměnu topného média v budově obecního úřadu.

V prvém případě jsme obdrželi dotaci zhruba ve výši 60 % skutečných nákladů, 
to je 1.692.717 ,-Kč. Celkové náklady projektu jsou ve výši 2.900.000,- Kč. Práce byly 
naplánovány  po  dobu  školních  prázdnin.  Bohužel,  výběrové  řízení  muselo  být 
z důvodu pochybení firem zrušeno a bylo vypsáno nové. Tím došlo k posunutí termínu 
zahájení prací s dokončením již v novém školním roce. Pokud tedy vše půjde dobře a 
nedojde opět ke zrušení výběrového řízení nebo se některá z firem neodvolá proti jeho 
výsledku,  potřebné stavební  práce  by mohly  být  zahájeny ještě  v průběhu měsíce 
srpna a dokončeny  koncem října tohoto roku. 

Vzhledem k tomu, že samotná výměna oken bude prováděna pravděpodobně 
v první polovině měsíce září, bude třeba na dobu nezbytně nutnou, kterou odhaduji na 
6 až 10 dnů, přerušit  výuku a školní budovou pro veřejnost zcela uzavřít.  Z tohoto 
důvodu  jsem  již  také  požádal  Ministerstvo  školství  o  výjimku  a  také  o  souhlas 
s uzavřením školy na výše uvedenou dobu. Přesný termín uzavření školy nejsme dnes 
bohužel schopni uvést. Ten budeme vědět, až bude znám vítěz výběrového řízení a 
rozhodnutí  o přidělení zakázky nabude právní moci.  Další možnost,  kterou by bylo 
provedení potřebných prací až o prázdninách 2014, rada zamítla. Omlouvám se  touto 
cestou rodičům za možné komplikace, ale vzhledem ke stavu budovy a skutečnosti, že 
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je celá vytápěna elektrickými akumulačními kamny jsou  výše uvedené práce nezbytně 
nutné.  V nejbližších  dnech  bude  také  vypsáno  výběrové  řízení  na  výměnu  oken, 
výměnu topného média a zateplení budovy obecního úřadu. Náklady dle projektu činí 
5.900.000,-Kč,  dotaci  jsme  získali  ve  výši  4.600.000,-Kč.  Práce  bychom  chtěli 
realizovat  do  konce  listopadu  tohoto  roku.  To  tedy  jsou  dvě  největší  akce,  které 
bychom ještě do konce tohoto roku rádi realizovali.

Průběžně  budou  probíhat  práce  s přestavbou  prostor  bývalého  pohostinství 
v budově OÚ na další oddělení mateřské školky. Zde jsou předpokládané náklady ve 
výši cca 800.000,-Kč a to z vlastních prostředků.

Ani naší obci se v měsíci červnu nevyhnuly přívalové deště. Naštěstí nezpůsobily 
až tak velké škody, jak tomu bylo v jiných obcích. V Dolním Třeboníně došlo k zatopení 
sklepa  a  stodoly  manželů  Svobodových,  kteří  bydlí  hned  vedle  potoka  a  dále 
k zaplavení  garáže,  sklepů  a  kotelny  v bývalém  Domě  s pečovatelskou  službou 
v Záluží nad Vltavou. V obou dvou případech zasahovali hasiči a to jak z SDH Dolní 
Třebonín, tak i z nově vzniklé jednotky JPO V.  Zasahovali v podstatě nepřetržitě po 
celou sobotu i neděli. I touto cestou bych jim chtěl ještě jednou poděkovat za rychlou a 
účinnou pomoc.

Již  druhý měsíc  je  v  provozu sběrný dvůr,  který  se nachází  v areálu  čistírny 
odpadních vod. Otevřeno má vždy dva dny v týdnu. Sběr prakticky všeho odpadu od 
našich občanů je bezplatný. Přesto se však opakovaně stává, že se vedle kontejnerů 
na  tříděný  odpad  objeví  plastové  židle,  matrace,  stolky  a  jiný  materiál,  který  sem 
rozhodně nepatří a je třeba jej odevzdat do sběrného dvora.

V této  souvislosti  bych  chtěl  také  požádat  majitele  nepojízdných  automobilů, 
které jsou dlouhodobě zaparkovány v různých částech nové bytové výstavby a překáží 
při údržbě veřejné zeleně i úklidu veřejného prostranství, aby tato vozidla co nejdříve 
odklidili.  Pokud  se  tak  nestane  do  konce  měsíce  července  tohoto  roku,  budou 
odstraněna obcí na náklady majitele.

Závěrem svého úvodního článku bych chtěl ještě poděkovat všem organizátorům 
a účinkujícím nejen na naší  již  tradiční  akci  „Rozloučení  se školou“,  ale  na všech 
akcích tak, jak je dokumentují následující příspěvky a fotografie.

Krásné prázdniny a slunečnou dovolenou.
Pavel Ševčík   

                                                                                 Starosta obce
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 SBĚRNÝ DVŮR 

Otevírací doba: středa 14:00 – 17:00 hodin
sobota 09:00 – 13:00 hodin

Kontakt:
Pavel Peroutka, odpadový hospodář Telefon: 725 785 422
KAPEX, s.r.o. České Budějovice E-mail: pavel.peroutka@email.cz

Sběrný dvůr je určen pro přebírání odpadů od obyvatel obce Dolní Třebonín vč. 
místních částí, které mají ve správním obvodu Dolního Třebonína trvalé bydliště a od 
majitelů rekreačních budov ve správním obvodu obce, tedy pro obyvatele, kteří jsou na 
základě  Obecně  závazné  vyhlášky  o  poplatku  za  svoz,  třídění  a  nakládání 
s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.

Podnikající  fyzické  osoby  a  podnikatelské  subjekty  mohou  na  sběrný  dvůr 
ukládat odpady jen na základě samostatné smlouvy uzavřené se společností KAPEX 
s.r.o.

Provoz  a  podmínky  ukládání  odpadu  na  sběrném  dvoře  stanovuje,  kromě 
zákonných  předpisů,  Provozní  řád  sběrného  dvora  v Dolním  Třeboníně,  který 
schvaluje Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí. Tento provozní řád 
je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun.

Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez 
dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem společnosti a ta bude 
dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít jako 
recyklovatelnouu  surovinu,  bude  společnost  předávat  nebo  prodávat  k dalšímu 
zpracování.

Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je 
nutné  odevzdávaný  odpad  vytřídit  před  jeho  odevzdáním  nebo  v průběhu  jeho 
přijímání na sběrný dvůr podle tabulky umístěné na stránkách obce, která do značné 
míry  určuje  i  umístění  odpadu  na 
sběrném  dvoře  do  připravených 
kontejnerů, vaků nebo mobilního skladu 
s nebezpečnými odpady.

Je bezpodmínečně nutné respek-
tovat pokyny obsluhy sběrného dvora a 
sdělit  jí  základní  identifikační  údaje 
osoby odevzdávající odpad a odhadem 
i jeho množství pro závaznou evidenci 
odpadů na sběrném dvoře.
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 OHLÉDNUTÍ ZA VYBRANÝMI AKCEMI ROKU 2012 
Vítání nových občánků
V  sobotu  11.  února  přivítal  nové  občánky 
místostarosta  obce  pan  Antonín  Švec  v 
doprovodu  paní  Hany  Čečelovské  a  Jany 

Machové.  Děti  obdržely 
zlatý  přívěsek  a  kamínek 
podle data svého narození. 
Kulturní  program  zajistily 
žákyně  místní  základní 
školy  pod  vedením  paní 
učitelky Nepivodové.

Setkání důchodců
proběhlo  ve  čtvrtek  16.  února  tradičně  ve 
velešínské  restauraci  Zlatá  Podkova.  Po 
úvodním  vystoupení  dětí  a  žáků  Základní 
školy  a  Mateřské  školy  Dolní  Třebonín 
následoval  projev  pana  starosty  Pavla 
Ševčíka,  který zhodnotil  uplynulé  období  a 
nastínil plánovaný rozvoj obce. Ve večerních 
hodinách si všichni přítomní užili příjemnou 
zábavu za tónů živé kapely.

Bowling a Pétanque Třebonín Open 2012
Tyto sporty opět přilákaly mnoho nadšených hráčů, kteří své síly změřili  v minulém 

roce  celkem  čtyřikrát.  Ze  zúčastněných 
smíšených  párů  pak  bylo  celkem  19 
vyhodnoceno  v  celoroční  soutěži  „Třebo-
nínská  klání  dvojic“.  Nově  byl  pořádán  i 
dětský pétanque.
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Besedy a divadélka v Penzionu Kraus
Dalším zpestřením života  v  obci  bylo  pořádání 
besed  tentokrát  zaměřených  na  Írán,  Keňu  a 
Japonsko.  Opět  nechyběla  bohatá  foto  i  video 
dokumentace,  příjemná  atmosféra  a  různé 
pochutiny.

Pro  děti  byla  zorganizována  tři  pohádková 
divadelní představení - „Medvíďata“, „O Smolíč-
kovi“ a pohádka „O Kačence“. 

Zájezdy do termálních lázní
proběhly v minulém roce opět dvakrát. V sobotu 31. března se třeboníňané vydali do 
Bad Füssingu, 17. listopadu si zase mohli užít odpočinku a relaxaci v solných lázních 
Gmündu.

Pálení čarodějnic
Poslední  dubnový  den  připadl  na  pondělí  a  byl 
tradičně věnován oblíbené akci  „Pálení  čarodějnic“. 
Po stavění  májky si  děti  zasoutěžily pod dohledem 
hrozivě vyhlížejících čarodějnic, které se pak utkaly 
za  rytmu  moderní  hudby  o  titul  „Nejkrásnější 
čarodějnice“.  Členové  SDH  Dolní  Třebonín  se 
postarali  o  stavbu  a  zapálení  vysoké  vatry  i 
organizaci  provozu  na  přilehlé  komunikaci  při 
lampionovém průvodu.
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Rozloučení se školou
Sobota 23.  června byla věnována především rodinám s 
dětmi,  kdy  si  hlavně  děti  užily  pohádkovou  cestu  při 
osvobozování princezny ze spárů zlého čaroděje. Při této 
akci bylo využito toho, že někteří obyvatelé obce se věnují 
ochotnickému  divadlu  a  zapůjčili  část  kulis  a  kostýmů, 
které dokreslily pohádkovou atmosféru.

Zájezd na Otáčivé hlediště Český Krumlov
je již několik let nedílnou součástí akcí pořádaných v naší obci. Stejně tak tomu bylo i v 
loňském roce, kdy se mohli zájemci pobavit při komedii Dekameron.

Amatérský volejbalový turnaj
s  názvem  Třebonín  Volejbal  Open  2012,  který 
pořádal  oddíl  volejbalu  při  TJ  Dolní  Třebonín  a 
přivítal  celkem 5 smíšených týmů se uskutečnil  11. 
srpna na obecním hřišti.
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Dětské cyklistické závody
Do  této  soutěže  se  přihlásilo  22  dětí,  které  projížděly 
připraveným  okruhem  na  travnatém  povrchu  obecního 
hřiště.  O  zpestření  akce  se  postaral  „biker“  se  svým 
akrobatickým výstupem a děti z oddílu aerobiku.

Výstup na Kleť
V neděli 14. října byl pořádán výlet na Kleť pro děti, které cestou plnily rozličné úkoly. 
Na vrcholu pak získaly odměnu a nechyběla ani prohlídka hvězdárny s výkladem.

Drakiáda
se konala ve druhé polovině 
října,  a  i  přes  bezvětří  se 
podařilo některým vytrvalcům 
dostat své draky nad zem a 
získat  tak  zaslouženou  od-
měnu. Děti si užily na přítom-
ných  pouťových  atrakcích  a 
pochutnaly  si  na  pečených 
bramborách.
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Mikulášská besídka s nadílkou
V pátek 30. listopadu se opět děti z třebonínské školy a školky vydaly do Restaurace 
Zlatá Podkova, kde předvedly připravený program svým rodičům a také Mikulášovi s 
čertem  a  andělem.  Ti  je  po  představení  odměnily  sladkou  nadílkou  a  některé  i 
balíčkem uhlí. Diváci ohodnotili vystoupení dětí velkým potleskem.

Zájezd do předvánočního Lince
Druhá prosincová sobota byla věnována výletu obyvatel Třebonína a okolních obcí do 
rakouského Lince, který se protáhl do večerních hodin.

Zpívání u vánočního stromu
se konalo v pátek 21. prosince a bylo obohaceno o dětské vánoční trhy a adventní 
spirálu. U rozsvíceného stromu na návsi se sešlo více než sto obyvatel obce, kteří si  

mohli popřát k nastávajícím svátkům a 
zazpívat vánoční koledy.
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SPORTOVNĚ KULTURNÍ KOMISE 
Pořádáním a organizací kulturně společenského a sportovního života v naší obci 

je pověřena sportovně kulturní komise, která spolupracuje jak s místní školou, tak s 
tělovýchovnou jednotou a SDH. Pod vedením nové předsedkyně, paní J. Machové, 
realizuje v roce 2013 více než 20 zajímavých akcí, z nichž některé již samozřejmě 
proběhly.  Pořádání  všech  akcí  se  neobejde  bez  vydatné  pomoci  řady 
dobrovolníků a nadšenců z řad veřejnosti, kterým tímto velmi děkujeme!

 TAKÉ LETOS JIŽ PROBĚHLA ŘADA AKCÍ 
Třebonínská lední rallye a hokejové zápasy
obohatila seznam akcí,  které pro své občany pořádá naše obec. 
První lednovou sobotu letošního roku si mohli všichni, kdo se nebojí 
obout  brusle  zasoutěžit  na  českokrumlovském  zimním  stadionu. 
Zábavu si  nenechalo  ujít  na čtyřicet  dětí  z  celkového počtu 100 
zúčastněných.  Poděkování  za  hlavní  ceny  patří  třebonínskému 
hokejovému týmu HC DOWTOWN FALLEN LEAFS, který v zimní 
sezóně zorganizoval  řadu utkání.  Poslední  z  nich  se konalo  31. 

března  v  českobudějovické  Pouzar  aréně.  Po  utkání  se  hráči  přesunuli  do 
třebonínského pohostinství na „DOHOKEJNOU“, při které zhodnotili uplynulou sezónu. 
Večer, který si všichni přítomní užili, zpestřila bohatá tombola plná hodnotných cen.
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Třebonínské klání ve sněhulákování
V sobotu 23. února se uskutečnilo dlouho očekávané sněhulákování, na kterém se 
sešlo 38 dětí se svými rodiči, aby vytvořili originální sněhové sochy. Podmínky byly po 
dlouhé  době  vynikající,  spousta  krásně  lepivého  sněhu,  k  zakousnutí  domácí 
pudingový koláč. Všichni účastníci si odnesli na památku zdobený perníkový palčák.

Jarní Bowling a Pétangue Open 2013
První  březnovou  neděli  zavítalo  24  soutěžních  párů  do 
bowlingové haly v Českém Krumlově. Odstartoval tak opět 
celoroční seriál „Třebonínská klání dvojic 2013“ složený ze 
dvou bowlingových a dvou 
pétanqueových  soutěží,  z 
nichž  dvě  již  proběhly. 
Turnaje  jsou  přístupné 
všem  zájemcům,  kteří  si 
chtějí  rekreačně  zaspor-
tovat,  užít  si  zábavu  a 
pobavit se s přáteli. Další 2 
turnaje se uskuteční v září 
a prosinci tohoto roku.
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Setkání důchodců Restauraci Zlatá Podkova
zahájily opět děti  ze Základní a Mateřské školy v 
Dolním  Třeboníně  svým  kulturním  programem. 
Následoval  projev  starosty,  na  který  navázala 
hudební produkce živé kapely k poslechu a tanci. 

Vítání občánků
Také letos máme za sebou první vítání 
občánků, na kterém se v březnu sešlo 
celkem  deset dětí  se  svými  rodiči. 
Zasedací  místnost  byla  tentokrát 
zaplněna  k  prasknutí,  nestačily  ani 
připravené  židle.  Dětem  i  rodičům 
popřál  do  života  hodně  zdaru 
místostarosta obce. O zpestření tohoto 
slavnostního  dopoledne  se  postaraly 
žákyně z místní školy svým kulturním 
vystoupením.  Také  letos  dostali  noví 
občánci  krásné  zlaté  přívěsky, 
maminky květinu a sourozenci  sladký 
pamlsek.
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Pálení čarodějnic
letos  připadlo  na  úterý.  Této  oblíbené  akce  se  zúčastnilo 
odhadem na 300 obyvatel Třebonína a okolí. Úvodní stavění 
májky vystřídaly netradiční soutěže, které zaujaly i ty nejmenší 
děti. Ty se opravdu dobře bavily, o čemž svědčí i skutečnost, 
že se na některá stanoviště opakovaně vracely. Následně si 
strašidelně vyhlížející  čarodějnice zatancovaly při  doprovodu 
kapely Tamara. Z čarodějnického reje byly vybrány a oceněny 
nejkrásnější  dětské  a  dospělé  čarodějnice.  V  průběhu 
odpoledne  se  každý  z  přítomných  mohl  občerstvit  ve  dvou 
stanech, opéci  buřty nad ohněm a ochutnat porci  pečeného 
prasete. Po setmění se pak početný průvod vydal na krátkou 
procházku s lampiony a po zažehnutí vysoké vatry, za kterou 
děkujeme  členům  třebonínského  SDH,  patřil  večer  především  dospělým,  kteří  si 
zábavu užívali do pozdních nočních hodin.

Rozloučení se školou – cesta pohádkami
V sobotu 22. června se konalo tradiční loučení 
se  školou  na  téma  Cesta  pohádkami.  Na 
pohádkovou cestu se vydalo přes 140 dětí se 
svými rodiči. Během putování musely pomáhat 
čarodějnici  nebo  pirátům,  hrály  si  u  opice 
Žofky,  zažily  strašidelné  chvilky  v  čarovné 
kovárně  plné  skřítků  a  příšer,  prolézaly 
medvědím  tunelem,  navštívily  Hurvínka  s  Máničkou  a  svou  šikovnost  si  mohly 
vyzkoušet při střelbě ze vzduchovky nebo trefováním se vodní stříkačkou na cíl. 
Celé odpoledne byl k dispozici skákací hrad, stánek s cukrovou vatou a hasičské auto, 
stanoviště s airsoftovými zbraněmi a řada dětí využila možnosti nechat si pomalovat 
obličej. Děkujeme organizátorům a všem, kteří si připravili svá stanoviště. Celou akci si 
můžete připomenout reportáží Jihočeské televize, neboť z pohádkového odpoledne 
pořídila záznam, který je k dispozici na webu obce.
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 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA 
Po 14-ti zápasech základní části a 6-ti zápasech play-off postoupili stolní tenisté 

z naší TJ do okresního přeboru. Z 20 zápasů prohráli pouze 2 a postupovali tak z první 
pozice.

30. března 2013 uspořádal oddíl třebonínského stolního tenisu Velikonoční turnaj 
jednotlivců,  kterého  se 
zúčastnilo 12 hráčů. Jsme 
rádi,  že  se  tuto  soutěž 
podařilo  po  několikaleté 
pauze  obnovit.  Turnaj  se 
konal v sále restaurace v 
Mojném, tedy v místě, kde 
naši stolní tenisté trénují.

Poděkování  patří 
chlapcům  a  dívkám  z 
oddílu dětského aerobiku, 
který  navštěvuje  13 
předškoláků a 18 starších 
dětí.  Členové  tohoto 
oddílu, pod vedením paní 
J.  Palečkové,  zpestřují 
svými tanečními vystoupe-
ními obecní a školní akce.

Oddíl  volejbalu se i  letos v létě chystá uspořádat amatérský turnaj s názvem 
Třebonín Volejbal Open 2013, který proběhne 10. srpna a na který jsou srdečně zváni 
všichni fanoušci této míčové hry.

 AKCE, KTERÉ NÁS V ROCE 2013 JEŠTĚ ČEKAJÍ 
červenec Toulky Třebonínskem (dolni.trebonin@tiscali.cz)
10.08. Třebonín Volejbal Open 2013 (reditel@zstrebonin.cz)
  7.09. Raftování Třeboníňáků (reditel@zstrebonin.cz)
28.09. Podzimní Třebonín Pétanque Open 2013 (reditel@zstrebonin.cz)
12.10. Výlet na Kleť pro děti (MachovaJan@seznam.cz)
26.10. Drakiáda (MachovaJan@seznam.cz)
08.11. Svatomartinská husa (kraus@khf.cz)
listopad Zájezd do solných lázní Gmünd (MachovaJan@seznam.cz)
04.12. Mikulášská besídka s nadílkou (dolni.trebonin@tiscali.cz)
07.12. Podzimní Třebonín Bowling Open 2013  (reditel@zstrebonin.cz)
10.12. Zájezd na vánoční trhy (MachovaJan@seznam.cz)
20.12. Zpívání u vánočního stromu (MachovaJan@seznam.cz)
27.12. Vánoční divadélko „LUK“ (kraus@khf.cz)
30.12. Pečení Silvestrovských brambor (kraus@khf.cz)
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  D.TŘEBONÍN 
...co zajímavého se v naší škole událo?

Na přelomu měsíců července a srpna 2012 byla 
zrealizována  očekávaná  rekonstrukce  povrchu 
před  budovou  školy,  při  níž  byl  nahrazen 
rozpraskaný a vydrolený asfalt novým. Kraje byly 
zarovnány kvalitními obrubami.

Slavnostního  zahájení  školního  roku,  při  kterém 
bylo přivítáno 9 nových žáků, se zúčastnil starosta 
obce Pavel Ševčík, který spolu s ředitelem školy 
Mgr. Janem Švecem přivítali prvňáčky. Přítomným 
rodičům  pak  předali  provozně  organizační 
informace,  které  dále  rozvedly  třídní  učitelka  s 
vychovatelkou ŠD.

Především  starším  žákům  jsou  od 
září  2012  k  dispozici  moderní 
technologie, jako notebooky, oblíbené 
tablety,  tiskárna,  dataprojektor  s 
tabulí  ovladatelnou  dotykem  speci-
álního pera. Vyučování je tak oboha-
ceno  o  moderní  prvky  a  efektivní 
využívání  výukových  programů.  V 
trendu  modernizace  výuky  chceme 
pokračovat  i  nadále.  Plánujeme,  že 
začátkem  roku  2014  bychom  mohli 
podobně  vybavit  i  třídu  mladších 
žáků.  Vše  je  závislé  na  úspěšném 
plnění  dotačních  podmínek,  jejichž 
dodržování  je  nezbytné  k  získání 
zbývajících  finančních  prostředků  z 
ESF.
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Před  Vánočními  prázdninami  se  sešly  děti  ve  školce  i 
školní  družině,  aby  společně  zazpívaly  koledy  u 
stromečku. Každý si pak mohl rozbalit  připravené dárky, 
kterými byly zejména nové hračky a učební pomůcky. 

Období před pololetním vysvědčením je pak tradičně ve 
znamení příprav a realizace maškarního karnevalu.  Ten 
probíhá jak v předškolním zařízení tak i ve družině. Děti si 
za pomoci rodičů připravily i letos krásné nápadité masky. 
Školkové děti  vytvořily pohádkový průvod, při kterém se 
představily všem žákům základní školy, aby se následně 
přemístily do herny, kde si užily mnoho soutěží. Ve školní 
družině se zase každá z postav musela náležitě uvést. O 
soutěže rovněž nebyla nouze.

Začátkem února proběhl zápis do 1. ročníku základní školy, ke kterému se přihlásilo 
celkem 13 dětí. Z tohoto počtu je jich od září 2013 přijato 11. Celkový počet dětí v 
základní škole i bez pátého ročníku přesáhne 
povolených 33 žáků.  Z  tohoto  důvodu jsme 
žádali  Školský  rejstřík  o  povolení  navýšení 
kapacity  školy  na  37  žáků,  jemuž  bylo  po 
několika týdnech čekání vyhověno.

Ve středu 27. března se naše škola otevřela 
všem  zájemcům  o  velikonoční  vyrábění. 
Během našich Velikonočních dílniček se sešlo 
více  než  60  účastníků  na  cca  12-ti 
stanovištích. Každý si mohl vyzkoušet mnoho 
tradičních  i  méně  obvyklých  aktivit,  od 
vyrábění z pedigu a novinových ruliček, přes 
pletení  pomlázky,  až  ke  zdobení  vajec 
látkami.
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11. dubna naše škola zahájila plavecký výcvik, kterého se účastní jak děti z mateřské 
školy, tak všichni žáci. Kvůli povodním, kdy byl provoz plaveckého bazénu přerušen, 
jsme  letos  plavání  protáhli  až  do  27.  června.  Při  poslední  návštěvě  si  děti  v 

jednotlivých  skupinách  zazávodily 
a  nakonec  obdržely  „mokrá  vy-
svědčení“,  diplomy  a  sladkou 
odměnu za podané výkony.

Koncem dubna si starší děti vyzkoušely, jaké to je přenocovat ve škole. Předtím ovšem 
plnily řadu zajímavých úkolů, při kterých si užili spoustu legrace i napětí. Cílem bylo 
odhalit na základě indicií heslo, které otevřelo cestu k překvapení. Tím byl výborný dort 
ve tvaru školy.

Sportovní úspěchy
V dubnu 2013 se naši žáci vydali zabodovat na plavecké závody malotřídních škol s 
názvem Lipenský Plaváček. Oproti loňskému zlatu, dvěma stříbrným a jedné bronzové 
se  letos  mladí  plavci 
vytáhli.  Deset  plavců 
vybojovalo  2  zlaté,  2 
stříbrné  a  2  bronzové 
medaile.  Sbírku  medailí 
obohatili  o  3.  místo  za 
smíšenou štafetu a jsme 
pyšní na to, že za 13 let 
existence  závodů  se 
podařilo  pouze  naší 
plavkyni  A.  Zvonařové 
vyhrát 4x po sobě.

Květnový  den  matek 
proběhl  i  letos  v  Penzi-
onu Kraus. Bohužel nám 
počasí příliš nepřálo a museli jsme se spokojit se sálem, do kterého jsme se, pro velký 
zájem rodičů, skoro nevešli.

Tradiční sportovní akce - školní atletický víceboj se konal 22. května. Žáci si vyzkoušeli 
skok z místa,  hod kriketovým míčkem a běhy na krátké i  delší  tratě.  Z nejlepších 
sportovců pak vybíráme ty, kteří nás reprezentují na větších závodech.
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Expedice Stožec
aneb  pětidenní  vzdělávací  pobyt  v  Národním  Parku 
Šumava,  při  kterém si  žáci   prohlubovali  své  znalosti  z 
oblasti  environmentální  a  ekologické  výchovy,  byl 
zorganizován jak v minulém školním roce, tak i letos. Žáci 
se podívali  do 1.  zóny národního parku,  ochutnali  léčivý 
pramen  poblíž  Stožecké  kaple,  vyšplhali  na  Stožeckou 
skálu, která se nachází ve výšce 1037m n. m., vyzkoušeli 
si staročeské zapomenuté hry, jako je tlučení špačků nebo 
drápky, či zkoumali různá pobytová znamení zvířat.

Povodně
Při letošních povodních sice 
škola  postižena nebyla,  ale 
některé  plánované  činnosti 
přece  jen  vytrvalé  deště 
ovlivnily. Neuskutečnil se tak 

plánovaný výlet dětí a žáků na raftech po Vltavě, došlo k posunutí plaveckého výcviku, 
nekonal se Lehkoatletický trojboj malotřídek v Přídolí a děti z MŠ musely změnit cíl 
svého výletu. 
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Dětský den na Olšině, výlet na Lipno
Ve  středu  29.  5.  vyrazily  děti  z  MŠ  a  žáci  1. 
ročníku  na  dětský  den  v  Olšině.  Zde  bylo 
připraveno  27  zajímavých  stanovišť.  Děti  ze 
školky se pak v polovině června vydaly do nově 
zbudovaného  Hopsária  v  Lipně  nad  Vltavou, 
které se nachází v tamním  aquaworldu.

Přijímání dětí do základní a mateřské školy
Zájem o umisťování dětí do našeho předškolního zařízení je stále veliký, což nás 

samozřejmě těší, na druhou stranu jsme z kapacitních důvodů stále nuceni některé 
děti odmítat.

Letos bylo podáno celkem 18 žádostí a přijali jsme 12 dětí, v loňském roce byla 
situace  podobná.  Tento  nelichotivý  stav  chce obec ve spolupráci  s  vedením školy 
vyřešit přebudováním bývalého pohostinství v budově Obecního úřadu Dolní Třebonín 
na předškolní  zařízení,  kam by bylo  možné umístit  přibližně 40 dětí,  což by mělo 
potřebám občanů Třebonínska postačovat.

Na  tuto  akci  by  měl  navázat  další 
plánovaný  krok,  který  by vyřešil  problém s 
narůstajícím  počtem  zájemců  o  základní 
vzdělávání  na  prvním  stupni  ZŠ.  Kapacita 
školy musela být od září 2013 navýšena z 33 
na 37 žáků, a to i přesto, že je škola bez 5. 
ročníku.

Situaci chceme řešit po přesunu školky 
do  prostorů  bývalého  pohostinství  zřízením 
5.  ročníku  a  navýšením  celkové  kapacity 
školy další třídou přibližně na 60 žáků. Tím 
by  bylo  zajištěno,  že  budeme  schopni 
přijmout do školy všechny děti z MŠ a navíc 
vytvořit kompletní první stupeň, tvořený 1. - 
5. ročníkem.
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