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O dotaci jsme požádali ministerstvo pro 
místní rozvoj.  
 
V minulých dnech zde již byla pracovníky 
ministerstva provedena kontrola podané 
žádosti z hlediska věcnosti. Její závěr byl 
ten, že požadované finanční prostředky 
odpovídají škodám uvedeným v žádosti a 
ta byla doporučena ke kladnému vyřízení. 
 
V roce 2006 jsme podali žádost na 
ministerstvo zemědělství o dotaci na 
rekonstrukci vodovodu v Záluží. Naše 
žádost byla zaevidována a občas se někdo 
ozval, že jsme v zásobníku. Začátkem 
května tohoto roku jsme obdrželi 
vyrozumění, že žádost byla kladně 
vyřízena a financování akce je možno 
započít ještě v tomto roce. 
V důsledku toho jsme zadali urychlené 
přepracování stávajícího projektu a začali 
vyřizovat nové stavební povolení, neboť 
původní již dávno propadlo. Musíme také 
provést výběrové řízení. Vlastní zahájení 
prací předpokládám v závěru tohoto roku 
nebo v jarních měsících roku 2015. Vše 
bude záležet na podmínkách dotace a na 
výši požadované finanční spoluúčasti. 
 
Pokračují také jednání s firmou Freitag 
Project Development za účelem zajištění 
rekonstrukce popř. změny využití 
bývalého DPS v Záluží. Jednání byla 
započata již v loňském roce, po delší 
odmlce se výše uvedená firma ozvala s 
tím, že má několik zájemců a v horizontu 
tří neděl by se měly uskutečnit první 
schůzky. 

 
Náš občasník opět dostál svému názvu a 
vychází více jak po půl roce. Od jeho 
posledního vydání se v naší obci podařilo 
realizovat řadu věcí. 
 
Především musím zmínit částečnou 
rekonstrukci budovy školy, kdy se za 
pomoci dotace ze státního fondu 
životního prostředí a fondu soudržnosti 
Evropské unie podařilo zateplit a vyměnit 
okna. 
 
Podobný rozsah prací byl proveden i v 
budově obecního úřadu. Zde bylo navíc 
kompletně rekonstruováno topení. Starý a 
již nevyhovující kotel na koks byl 
odstraněn a nahrazen dvěma kotli 
plynovými. Jeden bude vytápět prostory 
obecního úřadu v prvním patře a pošty, 
druhý přebudované prostory bývalé 
restaurace, kde bude mateřská škola pro 
40 dětí. 
 
Na zateplení budovy obecního úřadu se 
nám podařilo získat dotaci z fondu 
životního prostředí, na vybudování nové 
školky od Jihočeského krajského úřadu. 
Obec Dolní Třebonín tedy bude jako jedna 
z mála obcí plně soběstačná i do 
budoucna s kapacitou mateřské školy i 
základní školy. 
 
Ve hře je také získání dotace na opravu 
cyklostezky v úseku Štěkře – Zlatá Koruna, 
kde došlo k sesuvu části komunikace a 
náklady na její opravu byly vyčísleny na 
téměř tři miliony korun. 

Co se nám povedlo & plány do budoucna 
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Nadále také pokračují přípravné práce na 
realizaci stavby sportovně kulturního 
centra. V současné době je zpracováván 
projekt pro stavební povolení. Je již také 
předjednán, a dá se říci i zajištěn, úvěr na 
jeho stavbu. 
 
Podmínky poskytnutí úvěru plně odpoví-
dají našim představám a možnostem a 
jeho přijetí v žádném případě neohrozí 
chod a rozvoj obce do budoucna. Pokud 
jej zastupitelé schválí na svém zasedání 
dne 12. 6. 2014, bude následně s 
příslušnou bankou podepsána smlouva.  
 
Našim cílem je v tomto roce získat 
stavební povolení, provést výběrové řízení 
a zajistit potřebné finanční prostředky a 
připravit tak realizaci stavby pro rok 2015. 
 
Pro tento typ výstavby nejsou zatím 
vypsány žádné dotační tituly. To se však 
může změnit a pokud se tak stane bude o 
příslušnou dotaci požádáno. Pravdě-
podobně bude možno žádat o dotace na 
vybavení nově vybudovaných prostor 
tělocvičny a společenského zázemí. 
 
Pokračují také práce na projektu napojení 
veřejného vodovodu v Prostředních 
Svincích na hlavní vodovodní řad v Horním 
Třeboníně. Zde došlo k většímu zdržení z 
důvodu problémů se získáváním souhlasu 
vlastníků pozemků, přes které je 
plánováno vedení trasy vodovodu. 
 

Za zmínku také jistě stojí vybudování bike 
parku. Jeho stavbu inicioval pan Petr 
Lakomý na podzim loňského roku. V té 
době dokončoval pan František Hlásek 
práce na kanalizačním řadu a zbylo mu 
větší množství výkopové zeminy, kterou 
bezplatně nabídl obci. Ta se stala 
základem stavby trati. Během jarních 
měsíců se navezl z různých zdrojů zbytek 
potřebné zeminy a v březnu došlo na 
vlastní realizaci pod vedením pana 
Schwarze z firmy FRbikes která má s 
podobnými stavbami značné zkušenosti. 
Samotné stavební práce provedl pan 
Milan Rytíř a to ve velmi dobré kvalitě 
 
Trať je plně využívána, a to nejen jezdci z 
naší obce, ale i širokého okolí. Oficiálně 
byl provoz zahájen dne 31.5.2014. 
Celkové náklady zde byly 180.000,-Kč. 
 
Nejdéle do zahájení nového školního roku 
musíme ještě oplotit prostor za obecním 
úřadem pro potřeby nově vybudované 
školky, dovybavit její prostory a stavebně 
upravit uvolněné prostory ve škole pro 
potřeby jejich žáků a personálu. 
 
I přes předpokládané celkové náklady 
popsaných prací ve výši téměř 1 milion 
korun nebudou bohužel úpravy v 
prostorách školy definitivní, ale bude se v 
nich muset po získání potřebných financí 
pokračovat i v roce 
následujícím. 
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Tak, jako každoročně, i letos se našla řada „hříšníků“, 
kteří ještě neuhradili poplatek za psy a odvoz 
komunálního odpadu. Termín již uplynul 31. března 2014. 
Žádáme všechny, kterých se úhrada týká, o nápravu. 

Velmi se osvědčil nově zřízený sběrný 
dvůr, který je hojně využíván nejen našimi 
občany. Prostřednictvím firmy ASEKOL, 
která jej provozuje, se nám podařilo získat 
dotaci ve výši 50.000,-Kč na zpevnění jeho 
povrchu. Z důvodu snížení nákladů na 
tuto stavbu sem byla navezena 
vyfrézovaná asfaltová drť z rájovské 
silnice, která bude použita jako 
podkladová vrstva pod vlastní asfaltový 
povrch. Tyto práce budou realizovány 
během letních měsíců. Úpravy vedoucí k 
vylepšení vybavení a zařízení sběrného 
dvora budou pokračovat průběžně. 
 
V poslední době se v naší obci rozmohla 
nová zábava, a to jízda na malých 
motocyklech. To je v pořádku, pokud se 
tak děje na k tomu upravených tratích a 
nebo, pokud je toho motocykl schopen po 
stránce technické, na místních 
komunikacích. Bohužel se však stalo 
„normální“, že se jezdí po pěšinách a 
chodnících určených pro pěší, že se 
„závodní“ stroje testují a zkoušejí v 
podvečer, v sobotu, neděli, pokud možno 
brzy ráno. 
 

Ujišťuji všechny dotčené osoby, že to není 
normální, a že by měli brát větší ohled na 
své spoluobčany. Věřím, že se tak stane, a 
že nebudu muset tuto záležitost řešit ve 
spolupráci s Policií ČR. V předu uvedené 
výtky se týkají i některých majitelů 
čtyřkolek. 
 
Opětovně bych chtěl také požádat 
majitele pejsků, kteří s nimi chodí na 
pravidelné procházky po obci, aby po nich 
uklízeli. Pokud s nimi jdou kolem parku, 
kde paní Hlásková vysadila nové růže, bylo 
by velmi dobré, aby se pokusili zamezit 
jim vykonat na ně malou potřebu. Ono jim 
to totiž nesvědčí (těm růžím). 
 
V současné době probíhají přípravné 
schůzky k realizaci dětského dne, který se 
uskuteční v sobotu dne 21.6.2014. 
Předem bych již dnes chtěl poděkovat 
všem organizátorům a účinkujícím této 
naší největší a po stránce organizační 
nejnáročnější akce. 
 
Všem přeji krásné léto 
      Pavel Ševčík, starosta obce 

Připomenutí poplatků 
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Od roku 2003 se postupně počet obyvatel naší obce zdvojnásobil. Výstavbou nových 
domků a bytů se k nám do obce přistěhovalo hodně nových obyvatel z různých koutů 
Česka i z ciziny. Již dříve z obce pocházeli zajímaví lidé, například herečka Libuše 
Havelková. I dnes je jistě mezi obyvateli našeho mikroregionu řada významných a 
zajímavých osobností. Mohou to být lidé poutavého povolání, zajímavých koníčků… 
Nedávno jsme se doslechli o tom, že jeden náš soused obdržel prestižní „Cenu města 
Český Krumlov 2013“ za přínos městu ve sportu. A tak jsme panu Jiřímu Frendlovi položili 
několik otázek. 
 
Redakce:  „Pane Frendle, můžete se nám krátce představit?“ 
J. Frendl: „Bydlím v Třeboníně od roku 2004 v nových domcích. Přistěhoval jsem se sem z 
Českého Krumlova. Chtěl jsem být na stará kolena blíže přírodě – z bytu přímo na 
zahrádku a terasu a ne stále zírat z paneláků.“ 
Redakce: „Za co jste dostal Cenu města Český Krumlov? 
J. Frendl: „Především to bylo pro mne velké překvapení – ceny si moc vážím. Asi jsem ji 
dostal za čtyřicet let činnosti ve sportu ve městě. Sport byl vždy mým důležitým hobby a 
přes 50 let to byl hlavně badminton. V Krumlově jsem založil před 40ti lety badmintonový 
oddíl, jehož členové postupně vybojovávali řadu mistrovských titulů, byli členy české 
reprezentace a letos právě postoupili do extraligy. Sport patří mezi činnosti, které 
propagují nejen dané odvětví, ale také hlavně celé město. Jezdí k nám do Č. Krumlova 
řada zahraničních závodníků, a tak také poznávají naši kulturu, památky apod. Náš klub 
tuto cenu dostal již před patnácti lety a teď jsem ji dostal sám.“ 
Redakce: A co po udělení ceny… pověsíte všechno na hřebík? 
J. Frendl: „Doufám, že ještě dlouho ne. Stále ještě trénuji mladé závodníky, jezdím s nimi 
na soutěže. Také se těším, že se povede v Třeboníně realizovat výstavbu kulturně 
sportovního centra, a tak i nadále budu moci pomáhat i v TJ Dolní Třebonín.“ 

Rozhovor s… Jiřím Frendlem 

Oslava získání 
zlaté medaile z 
mistrovství ČR 
6. dubna 2014 
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Od loňského červencového čísla Občasníku 
jsme pro Vás uspořádali řadu nejrůznějších 
akcí ze kterých připomínáme jen některé. 

Ohlédnutí za akcemi od vydání posledního čísla časopisu 

7.9. 2013 Raftování Třeboníňáků 
I tentokrát se raftování vydařilo. Sjíždění 
Vltavy se zúčastnilo 33 vodáků a vodáčků, 
celkem na 6ti raftech. K dobré náladě 
všech přispělo nádherné počasí, za kterého 
se někteří odvážlivci koupali. Děti využily 
teplé vody snad všechny. Cestou probíhala 
ochutnávka dobrého piva, klobásek 
a tradičně i steaků. Všichni jsme zdárně 
dopluli ze startu od Sv. Ducha do cíle ve 
Zlaté Koruně. 

10.8. 2013 Volejbal Třebonín Open 
Se zařadil mezi každoroční sportovní akce 
naší obce. Tentokrát mezi sebou měřilo 
síly 5 družstev. Většina hráčů pocházela z 
Dolního Třebonína, další z Českého 
Krumlova a Českých Budějovic. Díky 
dešti, který v noci před začátkem turnaje 
zkropil kurt a dalšímu příznivému počasí 
si pinkání užili všichni zúčastnění. 
Nedošlo ani k žádnému zranění, nálada 
byla výborná, a přestože se turnaj 
protáhl od desáté hodiny ranní do 
devatenácté večerní, opouštěli jsme 
hřiště jen lehce a příjemně unavení. 

27.10.2013 Drakiáda 
Tentokrát se vítr rozhodl, že draky nechá 
spát a moc se jim tedy létat nechtělo. 
Naštěstí se děti mohly vyřádit na 
pouťových atrakcích, které sem přijely pro 
jejich potěchu. Nechyběly ani pečené 
brambory a špekáčky pro mlsné jazýčky. 
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28.9.2013 proběhl na hřišti Podzimní Třebonín 
Petanque Open. Většinou tato sportovní akce 
započíná za mlhavého počasí, kdy se zahříváme 
čajem, či grogem. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. 
Během dne se na nás ale usmálo slunce a v počtu 32 
hráčů jsme si souboj užili. Prostoje mohli hráči 
využít k občerstvení klobáskami, domácími koláči 
a pivem. 21.9.2013, tedy týden před touto akcí 
proběhl neméně napínavý souboj v dětském 
pétanque. 30 dětí soutěžilo na hřišti tentokráte se 
svými rodiči jako fanoušky, jelikož se dětský 
pétanque odpojil od dospěláckého. Posledním 
soubojem klání byl Podzimní Bowling Open, který se 
konal 7.12.2013 v Krumlově. Účast byla vysoká, 
celkem 17 smíšených dvojic soupeřilo o vánočně 
laděné bohaté ceny a hezké trofeje. Aby se nám 
dobře hrálo, obdrželi jsme všichni malé občerstvení 
v podobě pizzy, které bylo v ceně startovného. První 
místo v klání dvojic získali Radek a Romana Kolářovi. 

9.11.2013 Vítání občánků 
Přivítali jsme 10 nových občánků Dolního 
Třebonína a přilehlých vesnic. O krátký 
kulturní program se postaraly děti z místní 
školy a k rodičům promluvil pan místostarosta 
Antonín Švec. Každé z dětiček si odneslo zlatý 
přívěsek ve tvaru zvěrokruhu a maminky se 
těšily z květin.  
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3.12.2013 Mikulášská besídka s nadílkou 
I tentokrát byl společenský sál v restauraci 
U zlaté podkovy přeplněn. Děti naší školy 
a školky svým vystoupením navodily 
společně s učitelkami vánoční atmosféru, 
kterou jsme si všichni užili a dětem byla 
nakonec rozdělena mikulášská nadílka, 
kterou jako vždy přinesl Mikuláš, čert 
a anděl. 

20.12.2013 Zpívání u vánočního stromu 
Již podruhé Zpívání u vánočního stromu 
oživila cesta spirálou s lucerničkami 
a vánoční trhy, na kterých se prodávaly 
výrobky dětí. Ty společně se svými rodiči 
vyráběly při vánočních dílničkách ve škole. 
Ke správné atmosféře a ke zpěvu hrála 
a zpívala Krumlovská kapela Kapka. 
Výtěžek této akce bude věnován na pobyt 
dětí v ekologickém centru Stožec. 

Pohádky v penzionu Kraus se těší velké 
oblibě, a to nejen u dětí, ale i u dospělých. 
V prosinci minulého roku nám divadelní 
skupina Rybníkáři zahrála představení 
s názvem Vodnická škola  a letos v dubnu 
opět přijela s pohádkou Vodnické vyprá-
vění.  

V lednu a březnu letošního roku se konaly hned 
dvě Třebonínské lední rallye. Velká účast dětí na 
této akci značí oblíbenost bruslařských soutěží. 
Pro soutěžící byla připravena řada zajímavých 
cen, tombola a každý si z akce odnesl malou 
upomínku. Všichni si obě akce ohromně užili, 
nálada byla výborná a účastnily se jak děti, tak 
jejich doprovod. 
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13.3.2014 Setkání důchodců 
Jako již tradičně, uvedly tuto akci děti 
z mateřské a základní školy svým 
vystoupením. Následně všem účastníkům 
hrála k tanci kapela, občerstvit se mohli 
všichni párkem, pivem, či jinými pamlsky. 
Starosta Třebonína všechny během svého 
projevu seznámil se svými plány do 
budoucna i s tím, co se za poslední období 
podařilo realizovat. Velkou škodou je, že 
se nezúčastnili pozvaní důchodci z Mojné-
ho, přestože byla domluvena autobusová 
doprava tam a zpět. 

Celoroční Třebonínské klání dvojic jsme zahájili v březnu opět bowlingem. Smíšených 
párů se zúčastnilo celkem 13 a ceny byly opět k nakousnutí. Občerstvení bylo částečně 
v ceně startovného a všechny hraní velmi bavilo. Po odehrání mohly „boulet“ i děti, a tak 
se vyřádili všichni přítomní. Poslední dubnovou sobotu odstartovala druhá soutěž ze 
série klání, a to Pétanque Open. Tentokrát byla účast na soutěži menší, přesto se opět 
vydařila. Počasí nám přálo, někteří se na sluníčku, které během poledne vysvitlo, i spálili 
a některé z výher se nám dokonce rozpustily. Účastníků bylo 24, akce tedy byla 
komornější, ale fajn. K občerstvení jsme si grilovali klobásy, pili pivo, jedli koláče 
a vyhrávali „ostošest“. 

Poslední dubnový den patřil tradičně 
pálení čarodějnic, stavění máje, pečení 
prasátka, opékání buřtů a dětským 
soutěžím. Ani letos tomu nebylo jinak. 
Počasí bylo nádherné, i účast tomu 
odpovídala. Dostavila se spousta dětí a na 
svých strojích přiletěla spousta čarodějnic, 
které se posléze účastnily soutěže 
o nejhezčí čarodějnici a hlavní výhru 
v podobě keramické putovní sošky si 
odnesla nejkrásnější Jiřinka Palečková. 
Májku nám opět postavili místní 
dobrovolní hasiči, kteří zajistili i velkou 
vatru. Pečené prase se snědlo bez velkých 
problémů, velmi rychle. K poslechu hrála 
a zpívala skupina Tamara. 9 



 
 
Červen  Toulky Třebonínskem – naučná stezka 
21.6.              Rozloučení se školou   
9.8. Volejbal Třebonín Open – neregistrovaní hráči 
17.8. Otáčivé hlediště – „Sluha dvou pánů“ 
6.9. Raftování Třeboníňáků 
20.9. Podzimní Dětský Třebonín Pétanque Open 
27.9. Podzimní Třebonín Pétanque Open 
18.10. Drakiáda 
Listopad Svatomartinská husa – Penzion Kraus 
17.11. Zájezd do solných lázní Gmünd 
22.11. Podzimní Třebonín Bowling Open 
4.12. Mikulášská besídka s nadílkou 
13.12. Vánoční Rakousko / Německo 
19.12. Zpívání u vánočního stromu 
27.12. Vánoční divadélko – Penzion Kraus 
30.12. Pečení Silvestrovských brambor 
 

Více informací… 
 
dolni.trebonin@tiscali.cz 
dolni.trebonin@tiscali.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
mrazek@ckrumlov.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
kraus@khf.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
dolni.trebonin@tiscali.cz 
MachovaJan@seznam.cz 
reditel@zstrebonin.cz 
kraus@khf.cz 
kraus@khf.cz 
 

Akce, které nás letos ještě čekají 

V pátek 9.5.2014 se uskutečnila Besídka ke dni matek v Penzionu Kraus. Přes hrozivá 
mračna, nárazový vítr a několik děšťových kapek se podařilo besídku zrealizovat v 
přírodním prostředí zahrady. Děti si pro své maminky připravily zajímavý kulturní 
program, ktrému přihlížela přibližně stovka diváků. Na konci vystoupení předaly 
maminkám drobné, vlastnoručně vyrobené dárečky. Při opékání buřtů a tónů kytary už 
svítilo sluníčko. Děti využily zahradu pro volné hry. 
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Velice nás těší trvalý zájem obecního úřadu zlepšit prostředí, ve kterém probíhá 
vzdělávání dětí a žáků. Téměř deset let usilovalo vedení obce o vybudování nového 
školního areálu v prostoru stávajícího hřiště. I přes to, že se tyto smělé plány nepodařilo 
realizovat, snaha zajistit pro děti našich občanů dostatečnou kapacitu v mateřské i 
základní škole pokračovala dál a v současné době jsou již vidět hmatatelné výsledky. 
Od výměny střešní krytiny z března 2011, přes renovaci asfaltové plochy před hlavním 
vchodem z léta 2012 a zateplování školní budovy z podzimu 2013, při které získala naše 
škola zcela nový vzhled, se nyní škola dostává do fáze, kdy stojíme před zásadní 
rekonstrukcí stávajících prostor, které by měly zajistit potřebnou kapacitu pro všechny 
zájemce o základní vzdělávání na prvním stupni. 

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín 

Také nevyužité prostory po bývalém 
pohostinství v budově obecního úřadu se v 
jarních měsících přetvářely v předškolní 
zařízení se dvěma třídami o kapacitě 40 míst. 
Práce proběhly podle plánu, a tak bylo 
možné novou školku zkolaudovat. Koncem 
června bude tedy možné nové prostory začít 
vybavovat potřebným zařízením tak, 
abychom mohli spustit provoz koncem srpna 
2014. To by jistě uvítali všichni rodiče 
předškoláků, kteří netrpělivě očekávají 
potřebné rozšíření kapacity ZŠ, aby mohli být 
přijati všichni budoucí prvňáčci. Díky 
navýšení kapacity předškolního zařízení v 
něm pravděpodobně zbude několik volných 
míst. V případě, že nebude kapacita MŠ 
během léta naplněna dětmi místních 
obyvatel, nabídneme volnou kapacitu okol-
ním obcím. 
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V základní škole je situace opačná. 
Prozatím se nám podařilo navýšit kapacitu 
základní školy na 44 žáků, což ovšem 
znamená, že ze 14 dětí, u kterých je 
rozhodováno o přijetí do prvního ročníku, 
mohlo být prozatím přijato pouze 11. 
Rodiče 3 dětí tak stále zůstávají v 
nejistotě, zda se opravdu podaří kapacitu 
školy v rejstříku škol navýšit do konce 
srpna, což je podmíněné včasným 
dokončením rekonstrukce přízemí školy, 
zejména školní kuchyně a sociálních 
zařízení při současné MŠ. 
Bez včasné kolaudace nemůžeme 
opětovně žádat o další navýšení kapacity 
ZŠ. Přitom vyřizování této žádosti zabere 
zpravidla více než čtyři týdny. 
Odborníci z oboru stavebních prací nás 
ujistili, že bourací práce v plánovaném 
rozsahu mohou trvat déle než měsíc a 
vzhledem k hlučnosti a prašnosti je nelze 
realizovat za provozu školy. V současnosti 
pokračují jednání s vedením obce, jak 
situaci optimálně vyřešit. 
Z uvedených důvodů v posledních dnech 
upouštíme od možnosti ukončit školní rok 
ZŠ již v polovině června a přikláníme se 
k variantě  nechat   doběhnout  školní  rok 

v běžném termínu (případně jej zkrátit o 1 
zbývající volný den) a věřit, že rekon-
strukci stihneme v průběhu července 
a zkolaudujeme začátkem srpna, aby 
mohli být přijati i zbývající prvňáčci. 
K tomu, aby ředitel školy mohl 
rozhodnout o přijetí žáků do 1. ročníku 
v situaci, kdy kapacita školy nepostačuje 
zájmu musel vydat kritéria, podle kterých 
následně rozhoduje. 
Děláme vše pro to, abychom naplánované 
změny zvládli a umožnili jsme od září 2014 
přijetí všech dětí, jejichž rodiče mají o naši 
školu a školku zájem. 
Dalším důležitým krokem, a z pohledu 
školy velice zásadní akcí, je plánované 
vybudování sportovně kulturního centra, 
které by svým rozsahem vyhovovalo jak 
realizaci povinné tělesné výchovy v rámci 
vyučování, tak poskytovalo prostory pro 
široké sportovní i společenské vyžití co 
možná nejširšího okruhu našich spolu-
občanů a samozřejmě dětí. 
Podle posledního návrhu by ve 
sportovním areálu byl dostatek místa jak 
na plnohodnotné fotbalové hřiště s 
brankami, tak například i na poměrně 
prostorné parkoviště automobilů. 
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V letošním školním roce zažily děti kromě 
školních povinností i řadu zajímavých akcí. 
O připomenutí akcí z minulého školního 
roku se postaraly děti ze školní družiny, 
které i tentokrát připravily výborné 
občerstvení - sladké jednohubky a ovoce. 
S plným tácem pak vítaly u dveří všechny 
hosty. Dospělí si mezitím mohli vypít 
i kafíčko. Společně při promítání jsme 
opět zavzpomínali na uplynulý rok. 
Letošní prvňáčci s rodiči, kteří k nám letos 
také zavítali, si mohli udělat představu, co 
je v programu naší ŠD čeká. 

Od září 2013 do školky nastoupilo 11 
nových dětí. Ti nejmenší si zpočátku těžko 
zvykali, ale po pár dnech bylo slyšet na 
školních chodbách jenom smích. Také do 
školních lavic zasedlo 11 prvňáčků. Začátkem října loňského roku vypuklo 

odkládané zateplování školní budovy 
s výměnou starých oken, které se nakonec 
podařilo dokončit v termínu před 
příchodem mrazů a naše škola získala 
moderní, zajímavý a věříme, že i líbivý 
kabát. Velice děkujeme rodičům za po-
chopení a respektování nutných provoz-
ních omezení.  
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V říjnu opět zahájily činnost školní 
zájmové kroužky jako je atletika, 
náboženství, literární kroužek, relaxační 
kroužek s prvky jógy doplněné možností 
účastnit se soukromé výuky angličtiny, či 
němčiny. Také velmi oblíbený oddíl 
dětského aerobiku se pravidelně scházel 
každou středu a přivítal ve svých řadách 
i chlapce. Zájemci o hudbu se mohli třikrát 
v týdnu účastnit výuky ZUŠ Velešín, která 
má v naší škole zřízeno detašované 
pracoviště. 

Podzimní měsíce byly v mateřské 
i základní škole ve znamení vytváření 
nejrůznějších výrobků z nasbíraných 
přírodnin, a to jak v teple třídy, tak i na 
vycházkách venku. K podzimu ovšem 
neoddělitelně patří také vyrábění 
a pouštění draků všech možných tvarů 
a velikostí. A kdo neumí draka vyrobit, tak 
si ho alespoň nakreslil. 

V průběhu prosince měly děti pořád co dělat. Vrcholily přípravy na mikulášskou besídku, 
ve školní družině i mateřské škole děti zdobily stromečky. V polovině měsíce se konaly 
vánoční dílničky, kam zavítalo více než šedesát dětí, rodičů. Pod rukama šikovných tvůrců 
vznikla řada originálních děl, která bylo možné koupit na vánočních trzích během zpívání 
u vánočního stromu. Před odchodem na vánoční prázdniny si děti mohly rozbalit nové 
hračky, které si ve školce i školní družině přály. 
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Období po vánočních prázdninách pak 
bylo zejména ve škole zaměřeno více 
na opakování probraného učiva završené 
předáním pololetního vysvědčení. Tento 
slavnostní den zpestřil žákům ZŠ karneval 
ve školní družině s rekordní účastí 
rozmanitých masek. Rodiče dětí se 
postarali o bohatou tombolu, děti se 
vyřádily při tanci i zajímavých soutěžích. 

Karnevalu předcházela návštěva před-
školáků v I. třídě, při které si mohli 
prohlédnout vybavení třídy a vyzkoušet, 
jaké to je, být školákem. Za svou snahu 
pak získali svou první jedničku. 
Maškarní karneval proběhl i v mateřské 
škole. Děti se nejprve vydaly na průvod 
masek, představily se v obou třídách 
základní školy a zbytek dopoledne se 
bavily v naší herně. Také si odnesly 
bohatou tombolu i spoustu odměn. 

Po čtvrtečním předávání vysvědčení 
následovaly jednodenní pololetní 
prázdniny, které po týdnu školní práce 
vystřídaly začátkem února prázdniny jarní. 
Žáci sice byli doma, ale život ve škole 
neustal. V úterý proběhl zápis dětí do 
prvního ročníku, ke kterému se přihlásilo 
celkem 16 zájemců. K 28. únoru se pak 
sešlo 15 žádostí o přijetí do mateřské 
školy, ke kterým v jarních měsících přibyly 
další 2. Jsou mezi nimi i zájemci, kteří 
nepatří do obcí spadajících pod Dolní 
Třebonín. 
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Březen byl v naší škole zaměřen na dopravní výchovu. Nejprve se dvě čtyřčlenná družstva 
z MŠ vydala na dopravní soutěž v českobudějovickém Hopsáriu, kde obsadila 13. a 14. 
místo z celkového počtu 19 týmů.  
Koncem měsíce se pak všechny děti z mateřské i základní školy zúčastnily výuky 
s dopravní tématikou rovněž v Hopsáriu. Pod vedením instruktorů si zopakovaly 
teoretické znalosti a na vlastní kůži vyzkoušely jízdu na dopravním hřišti. V závěru měly 
dostatek času využít všechny prolézačky a herní prvky. 

Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili besedy 
s názvem „Veselé zoubky". Děti nejdříve 
shlédly výchovnou pohádku "Jak se dostat 
Hurvínkovi na zoubek". Po krátké diskusi si 
na maketách vyzkoušely správné čištění 
zubů a na závěr si své znalosti ověřily 
v obrázkových pracovních listech. Za 
odměnu každý dostal dárkovou tašku. 

Poprvé v historii školy se naši žáci v polovině 
března vydali změřit síly na bruslařském 
štafetovém trojboji v Českém Krumlově, kde 
v konkurenci velkých škol obsadili ve 
4 kategoriích jedno 2., dvě 3. a jedno 4. místo, 
a to i přes skutečnost, že někteří z našich 
závodníků stáli na bruslích po delší pauze. 
Uvidíme, jak se jim bude dařit v příštím 
ročníku. 
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První dubnový čtvrtek jsme zahájili plaveckou 
výuku, které se i v letošním roce účastní všechny 
děti z MŠ i žáci ZŠ, s výjimkou těch, kteří plaveckou 
výuku vynechávají ze zdravotních důvodů. 
S narůstajícím počtem dětí ve školce i škole ovšem 
vyvstává otázka, zda se v budoucnu budeme moci 
takto hromadně podobných akcí účastnit, jelikož 
kapacita autobusů nám již v letošním roce přestává 
postačovat a počty dětí ještě porostou. 
Rádi bychom udrželi naši koncepci plavecké 
a předplavecké výuky, kterou chceme dopřát co 
největšímu počtu dětí, jelikož vidíme v plaveckém 
sportu veliký potenciál rozvíjet v dětech správné 
pohybové návyky, podporovat zdravý rozvoj 
organismu i morálně volních vlastností. Výsledky 
našeho pojetí plavání jsou patrné i v každoročních 
úspěších na plaveckých závodech malotřídních škol 
v Lipně nad Vltavou, odkud jsme si i tentokrát 
odvezli 2 zlaté a 3 stříbrné medaile, dále 4. místo 
ze štafety, a to i přes fakt, že jsme neměli 
zastoupený 5. ročník. 

V polovině dubna jsme pro rodiče s dětmi uspořádali velikonoční dílničky. Všichni si 
odnesli zajímavé výrobky a velikonoční dekorace. Vstupné na akci bylo věnováno na 
částečnou úhradu provozních nákladů vícedenního vzdělávacího pobytu žáků ve Stožci, 
kam naši žáci vyrazí druhý týden v červnu. 

Před letními prázdninami 
se mohou děti i rodiče těšit 
kromě závěrečného vy-
svědčení ještě na vodácký 
výlet po Vltavě, který se 
tentokrát koná v sobotu 
28. června a je určen 
současným i bývalým žá-
kům naší školy i jejich 
rodičům a přátelům. 
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Záznamy ze školní kroniky uvádějí, že po otevření školy v neděli 30. srpna 1964 zasedlo 
do školních lavic 31 žáků. Část vnitřního vybavení byla tehdy pořízena ze zrušené školy v 
Černici a část ze školy ve Zlaté Koruně. V srpnu 2014 tedy uplyne již 50 let od této 
události. 
V pátek 21. září 1979 došlo ke zprovoznění přístavby školy, ve které byly nejprve dvě 
oddělení mateřské školy a postupem času z jedné vznikla školní družina. Letos v září 
uplyne 35 let od otevření této přístavby. 
Padesáté narozeniny se chystáme oslavit, mimo jiné, otevřením odloučeného pracoviště 
mateřské školy, stejně jako zahájením rozsáhlé rekonstrukce stávající budovy školy, díky 
níž pojme do budoucna dvojnásobný počet žáků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oslava 50. výročí založení školy v Dolním Třeboníně 

1964 

2014 
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BIKE PARK je určen pro více věkových kategorií. Na své si zde přijdou jak děti od 5 do 12 
let, tak i cyklisté náctiletí pokročilí, kteří si troufnou na vyšší překážky. Park je složený ze 
tří drah. Pravá s menšími skoky náleží dětem 5 – 11 let, střední bicrosová část je určena 
všem a levá dráha s velkými skoky a klopenkami je pouze pro zkušené bikery nad 11 let. 
 
PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ BIKE PARKU 
1. Vstup je zásadně na vlastní nebezpečí a v případě menších dětí s dohledem dospělé 

osoby. 
2. Děti do 11 let nesmějí používat velké skoky a klopenky (levá část)! 
3. Zákaz vstupu bez ochranných prostředků, hlavně tedy helmy! 
4. Nutná pravidelná kontrola technického stavu kola (běžná kola nejsou na takovou 

zátěž stavěná a je proto pravidelně zkontrolovat sváry rámů, vidlice…). 
5. Nepoužívat park po dešti, kdy je povrch kluzký. 
6. Zákaz vstupu na překážky bez kol (neběhat po skocích a dopadech pěšky, s 

koloběžkami, odrážedly). 
7. Dodržovat bezpečné rozestupy mezi jezdci, nejezdit hromadně ani v protisměru. 
8. Zákaz vjezdu motorek. 
9. Přísný zákaz vstupu se psy (volně pobíhající pes může způsobit pád jezdce). 
10. Nepřeceňovat své dovednosti! 
 
Prosíme rodiče, aby projevili větší zájem a kontrolu nad svými dětmi bez rozdílu věku, 
jejich zkušeností a možností v bikeparku. Park je vhodný pouze pro dobré cyklisty a pro 
nezkušené může být nebezpečným!!! 

DT Bike Park 
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V sobotu 31. května došlo ke 
slavnostnímu otevření Bike Parku v naší 
obci. Akce byla zahájena přestřižením 
slavnostní pásky starostou obce panem 
Pavlem Ševčíkem. Následoval program, ve 
kterém se mohly vyřádit děti i dospělí. 
Nechyběla ani exhibice zkušených borců, 
kteří předvedli triky, při kterých mnozí 
tajili dech. V otevřeném závodě „O zlatou 
pumpu“ se měřily síly celkem v pěti 
kategoriích. Proběhl i otevřený závod na 
pumptracku na čas pro horská i BMX kola. 
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