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Naše obec prošla během léta zásadní proměnou. Po více
jak dvaceti letech se nám podařilo realizovat stavbu
chodníku v celkové délce 800m včetně veřejného
osvětlení v celé jeho délce. Díky vstřícnému jednání
vlastníka přilehlé komunikace, kterým je Jihočeský
krajský úřad, navázala na dokončenou stavbu chodníku
její generální oprava. Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem obyvatelům za trpělivost a vstřícnost, bez čehož
by se takto rozsáhlé a dlouhotrvající práce daly jen těžko
realizovat. Výsledek snad stojí za to. 

Pavel Ševčík, starosta obce 
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Vážení občané,

právě jste otevřeli letošní druhé vydání našeho

časopisu, a to v období, kdy se pomalu loučíme

s rokem 2021. Věřím, že vás příjemně překvapí nový

formát. Časopis se od předchozích ročníků liší

především velikostí a barvami. Zatímco barvy více

korespondují se znakem naší obce, od většího formátu

si slibujeme větší přehlednost textů a především

kvalitnější prezentaci fotografií z dění v naší obci.

Úpravou prochází rovněž obsah. Dali jsme větší

prostor tématům, o kterých se domníváme, že by vás

mohla zajímat a bavit. Budu velmi rád, když se svými

příspěvky zapojíte do přípravy dalších čísel našeho

časopisu.

Bohužel nic nového v pozitivním slova smyslu

nenastalo v šířící se epidemii koronaviru, která se nám

vrátila s plnou silou. Musíme jen doufat, že co nejdříve

odezní a život se brzy a natrvalo vrátí do normálních

kolejí. K tomu může určitě přispět každý z nás

důsledným dodržováním základních hygienických

zásad. Vím, že to zní jako klišé a sám nejsem

příznivcem podobných prohlášení. Domnívám se však,

že v tomto případě je na místě. O síle nákazy jsme se

přesvědčili i na našem obecním úřadu, který jsme

museli, z důvodu nákazy několika zaměstnanců včetně

mě, na přechodnou dobu pro veřejnost zcela uzavřít.

Jak jsem uvedl v úvodu mého článku, blíží se konec

roku, který je vhodným obdobím pro bilancování.

Letos se povedla zrealizovat jedna z největších akcí

v historii obce, která byla hrazena vlastními finančními

prostředky bez použití úvěru, nákladem 6,65mil. Kč.

Tou byla výstavba chodníku středem obce, spojená s

rekonstrukcí přilehlé komunikace, novým veřejným

osvětlením a autobusovou čekárnou. Jeho stavba

nejenže zásadním způsobem změnila vzhled Třebo-

nína, ale přispěla i nemalou měrou ke zvýšení bezpeč-

nosti chodců. O tom jste se jistě přesvědčili již sami.
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Slovo starosty obce



Druhou akcí, významnou svým rozsahem i

samotným účelem, je jistě přístavba kmenové učebny

a otevřené venkovní učebny u základní školy. Zde

proběhla kolaudace v pátek 28. května 2021. Tyto

prostory byly vybudovány celkovými náklady ve výši

7,3mil. Kč. Do jejich vybavení plánujeme investovat

cca 300tis. Kč. Další peníze na zařízení nových prostor

se podařilo zajistit vedení školy formou dotace od MAS

Pomalší, jehož jsme členy a dle slov pana ředitele Mgr.

Švece, to nebylo vůbec snadné. Ostatně, jako získání

každé dotace. Od starých bytovek směrem ke škole

byl postaven chodník, po kterém obyvatelé této části

naší obce dlouho volali.

Rekonstrukce bytů v Záluží v č. p. 3 je hotova z

80%, zbývají dva byty, letos byla také dokončena

kompletní rekonstrukce klubovny a knihovny

v Prostředních Svincích za cca 1,1mil. Kč.

Mimo uvedené práce jsme realizovali téměř ve

všech částech naší obce další, drobnější akce, které

byly v řádu statisíců korun.
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Ukázka starého vybavení a následná proměna
kuchyně a koupelny po rekonstrukci.



Z výše uvedeného je zřejmé, že záměr obce,

nastartovaný před více jak dvaceti lety, tedy vybudovat

rozsáhlou bytovou výstavbu za účelem zajištění

ekonomické stability obce a jejího dalšího rozvoje, byl

správný a začíná nést své ovoce. Tento vývoj je

setrvalý a má vzestupnou tendenci. V horizontu dvou

let skončí poslední splátka úvěru bytové výstavby. Tím

se pochopitelně ještě více rozšíří možnosti obce v

oblasti investic i v rozšíření a zkvalitnění služeb pro

naše občany.

S tím, co jsem uvedl, samozřejmě velmi úzce souvisí

dlouho plánovaný projekt stavby víceúčelové sportovní

haly, kdy její odpůrci argumentují jak finanční

náročností stavby, tak i značnými provozními náklady s

obavou, že to obec neufinancuje. Zde musím zásadně

oponovat. Vedení obce má za sebou realizaci bytové

výstavby za 450mil. Kč, kterou úspěšně dotáhla do

konce. To je jasný argument, který by měl smést ze

stolu všechny pochybnosti, zda má vedení obce

dostatečné zkušenosti s investicemi. Tato výstavba

navíc dovedla obec do silné pozice, kdy si může dovolit

o podobně rozsáhlých projektech nejen uvažovat, ale

pouštět se i do jejich realizace. Ano, stavba bude

finančně náročná a její provoz také bude stát obec

nemalé prostředky.

Trvám ovšem na tom, že multifunkční sportovně

kulturní hala, doplněná restaurací a širokým zázemím

pro venkovní aktivity, je pro naši obec důležitým

krokem k zajištění základní občanské vybavenosti a

tedy i službou pro vás, obyvatele obce.

Jak jsem uvedl v předchozím čísle časopisu, máme

stavební povolení, schválený úvěr, podanou žádost o

dotaci a v současné době probíhá výběrové řízení na

dodavatele stavby.

Stavbu zahájíme, jakmile budeme znát vítěze řízení

ze sedmi zájemců a bude podepsána smlouva o dílo. A

to i v případě, že nebudeme znát výsledek žádosti o

dotaci.

Na přelomu roku budou zahájeny práce na údržbě

třech vodních nádrží u Dolních Svinců, běží žádosti o

dotace na prodloužení vodovodů na Svinecku,

zpracovává se projekt propojení vodovodů Záluží –

Čertyně – Štěkře.

To tedy jen v krátkosti k našim stavitelským

aktivitám. Složitější situace je na úseku územního

plánování. Byla dokončena změna územního plánu č.

5, na stole mám aktuálně dalších dvanáct žádostí o

změnu ÚP. Připravujeme tedy změnu ÚP č. 6. Její

pořízení již zastupitelstvo obce schválilo na svém

posledním zasedání. Problematická se jeví skutečnost,

že zpracovatelé nemají do konce roku volnou kapacitu.

V listopadu jsme začali s přidělováním kompostérů a

to nejprve občanům žijícím v nové bytové výstavbě.

Kompostérů je dostatečné množství a určitě vyhovíme

všem zájemcům i ve staré části obce. Rozděleny by

měly být nejpozději do konce dubna příštího roku.

Podrobnosti k vydávání kompostérů najdete na dalších

stránkách tohoto časopisu.

V nastávajícím roce nás také čekají menší úpravy

místních poplatků, a to zejména v oblasti odpadů,

vodného a stočného. O kolik, zatím nebudu uvádět.

Vše musí ještě projednat zastupitelstvo, které se na

svém posledním jednání sejde až 21. 12. 2021.

Rok 2021 byl pro naší obec velmi úspěšný jak z

pohledu jejího hospodaření, tak i z pohledu celkového

rozvoje. Věřím, že v roce 2022, který je posledním

v tomto volebním období, budeme i přes složitou

situaci v celé naší společnosti neméně úspěšní, a že se

nám podaří naplnit vše, co jsme vám, našim občanům,

ve svém volebním programu slíbili.

Závěrem svého příspěvku bych chtěl popřát všem

občanům krásné svátky vánoční se vším, co k nim

patří a mnoho štěstí a zdraví v roce 2022.

Pavel Ševčík, starosta obce
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V říjnu se nám podařilo uskutečnit celkem tři akce:

Stezku odvahy, vítání občánků a Drakiádu.

V pátek 1. října se na Stezce odvahy sešlo celkem 80

dětí se svými rodiči. Po již tradičním opékání špekáčků

na obecním hřišti a splnění různých úkolů děti vyrazily

na asi 1 km dlouhou strašidelnou cestu. Po návratu na

ně čekaly výborné palačinky, které jim osobně

připravila paní místostarostka. O tom, že se akce

povedla, svědčily spokojené tváře malých účastníků.

V neděli 10. října jsme v zasedací místnosti obecního

úřadu přivítali celkem 16 nových občánků v celkem

kuriózním poměru 8 dívek a 8 chlapců, které jsou

narození v období od srpna 2020 do července 2021.

Vzhledem k poměrně velkému množství našich nových

občánků musela být tato tradiční akce poprvé

v historii rozdělena na dvě části. První od 10:00 do

10:30 hodin, další od 11:00 do 11:30 hodin. O velmi

hezký a dojemný kulturní program se postaraly děti

z mateřské školy. Nejen jim, ale i jejich učitelkám patří

velká pochvala.

Po zápisu do pamětní knihy děti obdržely Pamětní

list s věnováním starosty obce, zlaté znamení a

maminky tradiční květinu.

Drakiáda byla poslední veřejnou akcí, kterou se nám

podařilo uskutečnit. Konala se v sobotu 16. října na

obecním hřišti, kde jsme přivítali nezvykle velký počet

dětí a to 120. Čekal na ně bohatý program

s odměnami. Nechyběly soutěže, skákací hrad,

lukostřelba, fotbalový terč, jízda na koni, pouštění

draků, tradiční ukázka výcviku dravců a prohlídka

hasičského auta. Při pouštění draků byly ve dvou

kategoriích vyhodnoceny nejlepší draci. Výherci

obdrželi knihu, vstupenky do Hospária a JUMP arény.

Všichni účastníci této soutěže byli odměněni diplomem

a lízátkem. Jako další zpestření bylo opět připraveno

bohaté pohoštění - opékané buřtíky na ohni, klobásy,

bramborák a pečené brambory, které nám již tradičně

darovalo místní zemědělské družstvo.

Všem, kteří nám pomohli tyto akce připravit, patří

velké poděkování a zároveň se těšíme na spolupráci i v

příštím roce.

Bohužel současná situace nám nedovolí uspořádat

Čertovský rej, ani Zpívání u vánočního stromu.

Závěrem bychom chtěli všem občanům popřát

krásné a spokojené vánoce, do nového roku hodně

zdraví, štěstí, úspěchů a tolerance.

Za sportovní a kulturní komisi

Jana Machová, Iveta Kahovcová

Informace sportovně kulturní komise



0 6T Ř E B ON Í N S K Ý O B Č A SN Í K

Samotný zásah trval téměř 24 hodin a vystřídalo se u

něj 11 členů. Během této události se osvědčila nově

pořízená „staronová“ cisternová automobilová

stříkačka LIAZ a použit byl i dopravní automobil Ford

k jízdě k zásahu a následnému střídání zasahujících.

Jednotka byla aktivní i v souvislosti s pandemií

COVID 19, kdy zajišťovala distribuci respirátorů pro

občany s věkem nad 65 let.

Zázemí jednotky je v objektu stodoly na návsi,

bývalá „Peckovina“, která v letošním roce dostála

značných stavebních úprav v souvislosti s pořízením

nové cisterny. Jednalo se zejména o prodloužení

výjezdových vrat kvůli výšce cisterny, nástřik vrat,

opravu fasády a drobné stavební úpravy.

Jednotka již třetím rokem disponuje dopravním

automobilem Ford, který byl pořízen z dotačních titulů

s nemalou finanční podporou obce a rovněž také

staronovou cisternou LIAZ, která byla na jaře tohoto

roku bezúplatně převedena od Hasičského

záchranného sboru Jihočeského kraje.

Zásahová jednotka tradičně rovněž úzce

spolupracuje s okolními sdruženími (SDH Dolní

Třebonín, SDH Prostřední Svince a SDH Záluží) při

zajištění kulturních a společenský akcích.

Velitel jednotky Ondřej Mráz

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Dolní

Třebonín provádí zejména hašení požárů a záchranné

práce při mimořádných událostech. Všechny tyto

činnosti vykonává na povolání Operačního

a informačního střediska HZS Jihočeského kraje.

Jednotku rovněž může povolat její zřizovatel, tedy

starosta obce k činnostem, jako je např. požární

asistence, čištění komunikací, kácení dřevin, proplachy

propustků, vyproštění vozidel, zalévání obecní zeleně,

asistence u akcí s větším počtem lidí a další.

V současné době má jednotka 13 aktivních členů,

kteří vykonávají veškeré činnosti zcela dobrovolně.

Provoz jednotky je hrazen pouze z prostředků obce

Dolní Třebonín a dotačních titulů.

V roce 2021 byli členové jednotky povoláni

Operačním a informačním střediskem HZS

Jihočeského kraje celkem k 9 mimořádným událostem.

Jednalo se zejména o technické zásahy související

s odstraněním padlých stromů, odchytem leguána a

likvidaci obtížného hmyzu. Jednotka v tomto roce

zasahovala také u rozsáhlého požáru uskladněných

balíků slámy v Prostředních Svincích.

JSDHO informuje
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Fotografie z terénu…

… děkujeme za vaši práci.
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Někteří z nás si možná všimli informačních panelů,

které byly v letošním roce rozmístěny v Dolním

Třeboníně a okolních obcích. Oslovili jsme proto tu,

která za to především může - paní Helena Zemanová.

Paní Heleno, jakým hnutím osudu jste se k této práci

dostala?

Ta myšlenka ve mně zrála roky. Navrhovala jsem
zadat zpracování informačních panelů nějaké firmě, ale
bezvýsledně. Pak jsem oslovila Z. Mrázkovou a ta mi
poslala několik odborných článků a předala i dobré
rady. Spolupracovala jsem i se starousedlíky, kteří mi
poskytli mnoho informací. A pak jsem už cítila, že to
musím dotáhnout do konce.

Jak dlouho trvala cesta od nápadu k realizaci?

Informace jsem shromažďovala asi rok. Pak bylo
třeba oslovit grafika a tiskárnu, ale to už šlo mimo mé
kompetence. To se odehrálo přibližně před 5 lety. Pak
jsem předala materiály některým budoucím
zastupitelům, ale bez odezvy.

Co bylo největším úskalím, překážkou?

Problém byl v tom, že jsem v podobné práci amatér.
V minulosti jsem sice s digitálním archivem pracovala
na rodokmenu, ale to byla jediná zkušenost.

Z jakých materiálů jste čerpala?

Většina informací pochází z knihy Třebonínsko.
Hodně informací mi poskytli starousedlíci, zejména V.
Janouch a P. Hanuš z Prostředních Svinců. Pročítala
jsem materiály na internetu a byla mi zapůjčena
nádherná stará kniha o historii Zlaté Koruny. Čerpala
jsem i z článků Národního památkového ústavu. O
rybníku Počátku jsem se dočetla v knize o životě
posledních Rožmberků. Dlouhá léta jsem také
spolupracovala s folklorním souborem Soumrak. I zde
jsem získala informace o dřívějším životě lidí v této
části Doudlebska.

Kolik informačních panelů jste připravila a kdo Vám

pomáhal?

Původně byly tabule plánované jen do všech obcí,
ale textu bylo tolik, že jedna tabule byla věnována
samostatně rybníku Počátek. V knihovně jsem objevila
novelu Třetí noc od Fr. Kožíška, která se odehrává v
těchto místech v době vzniku rybníků. Pomoc jsem
našla i u pracovníků obecního úřadu.

Přišla jste při této činnosti na něco zajímavého,

překvapivého?

Byly to osobní vzpomínky starších občanů na konec
války a pobyt Američanů ve Svincích. Ta vyprávění by
stála za otištění.

Byla jste si výsledky své práce v místech, kde jsou

tabule umístěny, prohlédnout?

Většinu panelů jsem na těch místech viděla. Snad
chybí poblíž nějaké jednoduché posezení, ale to se
třeba ještě podaří v budoucnu dotáhnout.

Od umístění panelů k dnešnímu rozhovoru (7.11.2021)

uplynula poměrně krátká doba, máte již nějakou

odezvu?

Zatím ne. Ale potěšilo mě, když mi v červnu několik
zastupitelů včetně pana starosty a místostarostky
ukázalo definitivní podobu cedulí. Těší mě, že
vynaložená práce nepřišla vniveč.

Co Vás na té práci nejvíce bavilo?

Nadchla mě spolupráce s pamětníky a to až tak, že
jsem v poslední době částečně změnila svůj život a
začala jsem se věnovat seniorům profesionálně. Lituji,
že zpětně nejsem schopna zachytit a literárně
zpracovat jejich poutavá vyprávění. To by byly romány!

A dovolte, abych závěrem použila slova z písně
Stromy od skupiny Nezmaři: „Všichni, kdo kořeny mají,
pevněji dokážou stát“.

Rozhovor s paní Zemanovou 

připravil Antonín Švec st.

Náš rozhovor s…
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Informační tabule a jejich rozmístění v okolí obce
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(pondělí a středa) na obecní úřad ke mně do

kanceláře. Zde jim předám kontakt buďto na pracovní

četu obce, která jim kompostéry vydá, anebo se

můžete dostavit v otevírací době do sběrného dvora

(středa 14:00 - 17:00, sobota 9:00 -13:00), kde vám

bude kompostér také vydán.

K zapůjčení jsou tři typy nádob 1050 l, 1400 l a

2000 l. Dle našeho plánu by kompostéry měly být

rozděleny nejpozději do konce dubna 2022, tedy než

začne jarní sezóna.

Mgr. Iveta Kahovcová, pracovnice obce

Kompostéry

Jak jistě dobře víte, obec získala dotaci na pořízení

kompostérů. Nyní probíhá jejich předávání občanům

v nové bytové výstavbě. Následně přijdou na řadu i

ostatní zájemci rodinných domů, kteří se informaci o

termínu výdeje kompostérů dozví prostřednictvím naší

internetové úřední desky i na úřední desce v obci.

Systém funguje tak, že zájemci přijdou podepsat

smlouvu o výpůjčce kompostéru v úřední hodiny

Informace pro občany

V období od září do prosince tohoto roku se dožili 85

a více let tito naši spoluobčané:

Grubmüllerová Eva 88 let

Kadičová Ludmila 86 let

Šrutová Alena 87 let

Rosendorfová Jindřiška 89 let

Bazsóvá Margita 85 let

Kořenská Marie 94 let

Matějová Věra 93 let

Blahopřejeme Vám k tomuto významnému životnímu

jubileu a přejeme Vám do dalších let hodně zdraví,

lásku Vašich blízkých a co nejvíce osobní pohody.

Blahopřejeme k výročí

Myslivci ze spolku VLTAVA Záluží z.s., které jsme

požádali o pár slov, nám sdělili, že se v letošním roce

zaměřili na obnovu mysliveckých zařízení a na

společné lovy organizované hlavně na redukci

početních stavů černé zvěře (uloveno 46 kusů).

Tím se také snaží omezit škody na zemědělských

pozemcích. Z hlavních druhů lovné zvěře ulovili ještě

18 kusů srnčího a 25 lišek. Z drobné zvěře již několik

let neloví zajíce a bažanty, jejichž výskyt je mizivý a

letos nelovili ani divoké kachny a holuby.

Myslivecký spolek VLTAVA Záluží z.s.

Bohaté výřady této zvěře jsou dávnou minulostí.

Velké ztráty na zvěři jim působí automobilová doprava.

I když se jim daří udržovat vyrovnaný rozpočet, díky

poplatkovým lovům srnčí zvěře, je to čím dál obtížnější

i vlivem restrikcí ve stravovacích zařízeních a

zhoršením situace v cestovním ruchu.

I přes všechny problém, které jim dnešní doba

přináší, vyjádřili se takto: „Jsme rádi, že můžeme

myslivost vykonávat v naší krásné honitbě.“

Informace za spolek poskytl Ing. Václav Bürger, 

předseda spolku
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Pro naše žáky jme v letošním školním roce připravili

širokou paletu zájmových útvarů. Kromě těch, které

zajišťují naši pedagogové, jako výtvarné tvoření, stolní

tenis, keramiku a sborový zpěv jme zajistili 3 věkově

diferencované kurzy Cambridge English, pod vedením

učitelů jazykové školy. Bohužel se letos pro malý zájem

nepodařilo otevřít ani jazykové kurzy, ani sborový zpěv

a keramický kroužek.

Naši nabídku zájmových aktivit tradičně doplňuje

oddíl TJ dětského aerobiku pod vedením paní Jiřinky

Palečkové a zároveň u nás dva dny v týdnu vyučuje

hru na hudební nástroje ZUŠ Velešín.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Základní škola

Do nového školního roku jsme vstoupili slavnostním

přivítáním 10 nových žáků prvního ročníku. V jejich

třídě je přivítala místostarostka obce paní Jana

Machová, která si pro ně připravila drobné sladkosti.

Naši školu v letošním školním roce navštěvuje

celkem 38 žáků. Ti nejstarší se přesunuli do nově

vybudované kmenové třídy, kterou jsme v průběhu

podzimu vybavili novým výškově nastavitelným

nábytkem, třídícími skříněmi a katedrou. Pro výuku je

zde nainstalována nová interaktivní tabule s

dataprojektorem, který i zde mohou všichni ovládat

pouhou rukou. Pro všechny žáky jsou přímo ve třídě

připraveny k výuce notebooky a PC-tablety. Díky nim

se mohou připojovat k velkému množství vzdělávacích

programů.

Během podzimu se nám podařilo vybavit všechny

vnitřní prostory přístavby moderním nábytkem.

Zároveň se podařilo zajistit nové stoly a židle do školní

jídelny a školní družiny. Začátkem prosince jsme

instalovali nové vytápění do dvou původních šaten ZŠ.

Ve všech šatnách se nachází nové lavičky s věšáky a

rošty na boty. Finanční prostředky řešíme žádostí o

dotaci z MAS Pomalší.

Zatím co vnitřní prostory již vybavené jsou, zbývá

najít vhodný dotační titul a ve spolupráci s obcí

dovybavit venkovní učebnu a školní zahradu tak,

abychom mohli tato místa efektivně využívat pro

všechny plánované aktivity.

I přes různá omezení, která s sebou nesou

mimořádná opatření vydávaná v souvislosti s kovidem,

jsme první zářijový týden uspořádali pro všechny žáky

soutěžní dopoledne, při kterém si užili zábavu na

školní zahradě a měli možnost se seznámit se svými

novými kamarády z 1. ročníku.

Žákům 4. a 5. ročníku jsme zprostředkovali pěší

výlet na Věncovou horu s environmentální tématikou,

který proběhl pod taktovkou pracovníka Centra

environmentální a globální výchovy Cassiopeia. Pevně

věříme, že se podaří zrealizovat i oblíbené vícedenní

pobytové akce na Šumavě, kam se chystáme příští rok

v květnu.
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Mateřská škola

Do našeho předškolního zařízení dochází v letošním

roce 40 dětí. Obě třídy jsou tedy plně obsazeny.

Bohužel jsme pro letošní školní rok nemohli přijmout

všechny zájemce, kterých bylo rekordních 27.

Obecní úřad tedy přistoupil k prověřování možnosti

rozšířit kapacitu tak, abychom mohli jako doposud

přijímat všechny žadatele, tedy i ty, kteří dovršili 3 let a

jejichž rodiče nejvíce pociťují komplikace při zajišťování

docházky v okolních přeplněných školkách. Aktuálně

spolupracujeme na studii proveditelnosti přístavby další

třídy MŠ v prvním patře obecního úřadu.

Zajímavým zážitkem pro děti byla návštěva z

canisterapeutického centra Hafík. Děti se dozvěděly,

jak psi pomáhají nemocným nebo smutným lidem, co

všechno musí umět a samy si vyzkoušely jejich

dovednosti i poslušnost.

Od letošního prosince pokračuje ve své činnosti při

ZŠ nově zvolená školská rada ve staronovém složení –

Iveta Kahovcová, Jiřina Palečková a Karla Němečková

Hospodářská.

Školní družina

Letošní zaměření školní družiny je věnováno

retrohraní, během kterého se děti seznamují také s

méně známými hrami. Nechybí samozřejmě pohybové

aktivity a vycházky v téměř jakémkoliv počasí.

Nově jsme ve školní družině rozběhli Klub stolních

her, o který projevily děti nečekaný zájem. Jakmile paní

vychovatelka vyhlásí termín konání prostřednictvím

Google Učebny, během několika okamžiků je kapacita

naplněna, a to i přes skutečnost, že jsou nabízeny v

týdnu 2 termíny, jeden pro menší děti a druhý pro

starší hráče. Děti zde vydrží hrát deskové hry až do

tmy, což nás velice těší.

Oblíbenou součástí zájmových činností je rovněž

vyrábění a tvoření. Ve školní družině mají děti k

dispozici 3 velké nové stoly se speciální „tichou“

deskou, která tlumí zvuky například dílků stavebnic při

dopadu. Pořídili jsme rovněž 25 nových celodřevěných

židlí v různých výškách sedáku.

U příležitosti Světového dne laskavosti se naše

školka zapojila do projektu #jsemlaskavec. V rámci

této akce shromáždilo 8 zaměstnanců školy a 30 dětí s

rodiči přes 108kg granulí, konzerv a pamlsků, které

osobně v rámci výletu dopravili do psího útulku v

Českém Krumlově. Odměnou jim byla procházka s

pejskem Akimem na Křížový vrch.
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V Zemědělském družstvu Třebonín pracuje 30

zaměstnanců, kteří zabezpečují chod družstva v rostlinné a

živočišné výrobě a také v administrativě. Na orné půdě s

celkovou výměrou 850 hektarů pěstujeme jako hlavní

plodinu pšenici ozimou a jde nám hlavně o docílení

potravinářských hodnot. Jako další plodina určená k

potravinářským účelům je pěstován oves na výměře cca

100 ha.

Řepka olejná je pěstována na výměře cca 120 hektarů a

podle dosažených hodnot olejnatosti je využívána i v

potravinářském průmyslu.

Staráme se také o 400 kusů skotu. Z toho je 240 dojnic s

průměrnou užitkovostí 8.900 litrů za rok. Pro náš skot

pěstujeme ječmen krmný a hrách i lupinu. Objemové krmivo

také získáváme z ploch, které jsou oseté jetelem a

vojtěškou.

Veškeré naše snažení, jakož i veškerá zemědělská výroba

je velmi závislá na počasí. V letošním roce jsme byli s

průběhem počasí vcelku spokojeni.

Jan Rytíř, předseda ZD Třebonín

Vánočka patří k tradičnímu sladkému pečivu. Jak na ní?

Připravíme si 220ml mléka, 50g másla, 50g sádla, 2 žloutky,
1 lžičku soli, 50g cukru, 1 vanilkový cukr, 500g polohrubé
mouky, 2 lžičky instantního droždí, citronovou kůru, 2 lžíce
rozinek, 2 lžíce oloupaných mandlí a 2 lžíce vlašských
ořechů.

Do Teplého mléka dáme odvážené máslo i sádlo a

necháme chvilku rozpustit. (Kdo má pekárnu s přede-

hřívacím programem, nechá v míse tyto suroviny asi 15

minut). Pak přidáme žloutky, cukr, sůl a mouku. Do důlku v

mouce nasypeme droždí, ke stěně dáme dvě lžičky jemně

nastrouhané citronové kůry a pustíme program Těsto. Po

signálu přidáme rozinky, posekané ořechy a mandle.

Vykynuté těsto vyklopíme na pomoučený vál, spleteme

vánočku ze 6 nebo 9 pramenů a necháme chvíli kynout. Pak

Vaříme, pečeme…

Vanilkové rohlíčky …budeme potřebovat: 300g
hladké mouky, 100g moučkového cukru, 200g másla
nebo tuku, 2 žloutky, 100g mletých vlašských ořechů,
na dokončení moučkový a vanilkový cukr.

Ze všech surovin vypracujeme těsto, které necháme

v chladu 2 hodiny odpočívat. Na pomoučeném vále

vyválíme delší válečky. Nakrájíme je na špalíčky a z

nich následně tvarujeme malé rohlíčky. Skládáme na

plech vyložený pečícím papírem a ve středně vyhřáté

troubě (180°C) upečeme. Ještě teplé obalíme v

moučkovém cukru s vanilkovým.

potřeme vajíčkem, posypeme mandlovými lupínky a pečeme

při 170°C dozlatova.

Stejné těsto nám poslouží i pro výrobu mazanců, ovšem

zde místo splétání z pramenů tvarujeme bochánky.

Za recepty i fotografie děkujeme paní Milušce Homolkové a těšíme se na další příspěvky.
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Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) byla dříve

nazývána také blatnice česneková či žába smrdutá pro

česnekový zápach svého kožního sekretu. Oko

blatnice krásně svítí zlatou duhovkou.

Tato žabka je typická svislou oční zřítelnicí a jelikož

ostatní žáby, které se u nás vyskytují ji takto umístěnou

nemají, lze ji v přírodě snadno identifikovat.

Pokud máte to štěstí, že se s ní ve volné přírodě

setkáte, jistě potvrdíte, že se umí dokonale skrývat. Její

tělo je totiž pokryto perfektním maskováním ve formě

hnědozelených skvrn či pruhů na šedavém nebo

béžovém podkladě, které jsou doplněné drobnými

červenými skvrnkami.

Zadní končetiny jsou vybaveny patními hrbolky,

které žába využívá pro poměrně rychlé zahrabávání do

země či kamení, zahrabává se pozpátku.

To není jediná zajímavost. Pulec této žáby dosahuje

velkých rozměrů (10cm), což je více, než velikost žáby

v dospělosti. Blatnice patří v ČR mezi ohrožené druhy.

A čím se žabka živí? Pochutná si na žížalách, broucích,

slimácích a nepohrdne ani pavoukem.

Připravil Mgr. Jan Švec

Rulík zlomocný (Atropa bella-donna), je vytrvalá

bylina, dorůstající výšky dospělého člověka. Můžeme

se s ní setkat v okolních lesích na procházkách nebo

při sběru lesních plodů. Především rodiče by měli

rostlinu při svých výletech do přírody rozpoznat a

upozornit děti na její jedovatost. Podzimní tmavé lesklé

plody by mohly nalákat ke konzumaci především malé

děti, přitom již 3 bobule se uvádějí jako smrtelná

dávka. Jedovatá je ovšem celá rostlina, proto není

záhodno manipulovat například ani s velkými fialovými

květy v letním období.

Jak název napovídá (bella donna = krásná paní),

sloužila tato rostlina také pro zkrášlení dam. Konkrétně

kapky z plodů byly využívány v době renesance

italskými ženami pro rozšíření zorniček, což údajně

zvyšovalo jejich přitažlivost. Rulík obsahuje řadu látek,

které se používaly a používají ve zdravotnictví, ale

rovněž se zneužívaly pro účely zákeřné, jakými bylo

například zbavování se nepohodlných osob.

Pro vysokou nebezpečnost je tato bylina vyloučena

z lidového léčitelství.

Pro rostlinu se vžily různé lidové názvy, například

bláznivá třešeň, lilek pošetilý, vlčí jahoda, čertův

blázníček.

Z okolní přírody
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na prodejnu, knihovnu, společenskou místnost a jednu

bytovou jednotku.

Počasí bylo před padesáti lety podobné letošnímu

roku svou rozmanitostí a bylo poměrně deštivé. Tehdy

nezaznamenali žádná tornáda a velké výkyvy v

teplotách, pouze v březnu překvapila sněhová bouře,

ale sníh brzy roztál. I před 50 lety byly vánoční svátky

na blátě.

Nejvýznamnější událostí roku 1971 bylo sloučení

obce Mojné a Dolního Třebonína.

Větší stavební úpravy se tehdy konaly v Prostředních

Svincích. Bývalá jednotřídka (dnes naproti Pensionu

Kolo), ve které se již delší dobu neučilo, byla

adaptována na dvě bytové jednotky. Byla také

zahájena rekonstrukce bývalého hostince č. p. 13 (pod

pensionem v zatáčce). Ten byl upraven

Stalo se před 50 lety

V této rubrice Vás chceme postupně seznamovat s

dávnou i nedávnou historií Dolního Třebonína a jeho

místních částí.

Území Třebonína nepatřilo mezi střediska duchovní

a světské správy, ale neznamenalo to, že zde nebylo

dost památek dokládajících umělecky a historicky

cenné formy přítomnosti člověka. Nejstaršími doklady

jsou opracované kamenné štípané nástroje nalezené v

okolí Dolního Třebonína – čepel, hrot šípu a škrabadla.

Při průzkumu v roce 1999 byla nalezena čepel z

hnědého rohovce pod vrcholem Věncovy hory.

Stopy pobytu Keltů představují keramické úlomky z

doby laténské (400 – 30 př. n. l. ), které byly objeveny

v roce 1993 na poli u Dolního Třebonína.

Víme, že nejstarší písemné zmínky o existenci

Třebonína (zpočátku se nerozlišoval na Horní a Dolní) z

roku 1375 nejsou zdaleka okamžikem jejich skuteč-

ného zrodu. Svědčí o tom nálezy keramických střepů s

příměsí tuhy, které jsou nacházeny jihozápadně od

centra Dolního Třebonína, zejména při odkrývání

zeminy pro výstavbu nových domů.

V Třebonínech nacházíme výklenkové kapličky i

železné kříže, včetně návesního v Dolním Třeboníně.

Dokladem značného stáří je kamenná sýpka č. p. 1 v

Horním Třeboníně, která je zapsaná na seznam

nemovitých kulturních památek. Největším sakrálním

(bohoslužebným) prostorem je návesní kaple se

zvonicí v Horním Třeboníně. Ta byla postavena v novo-

Okénko do historie

gotickém slohu roku 1902. Výklenková kaplička stojící

proti ní, je staršího data.

(Použité materiály: zápisy z minulých kronik a kniha

Třebonínsko, která měla slavnostní křest 30. 9. 2010 a

pro zájemce je stále k zakoupení na obci.)

Připravil Antonín Švec st.

Tato rubrika měla být věnována plánovaným akcím,

mezi které patří v závěru roku Čertovský rej či naše

Zpívání u vánočního stromu.

Pozvánka na akce

Zmíněné akce jsme vzhledem k neutěšené

koronavirové situaci zrušili a věříme, že příští rok již

budeme moci uspořádat vše, co naplánujeme.
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Náklad 600ks. Vychází nepravidelně. Neprodejné. Tisk Tiskárna Šumava.

Horní Třebonín - autorem kresby je Antonín Švec st.
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T Ř E B O N Í N S K Ý  O B Č A S N Í K

Na této stránce bude při každém dalším vydání Občasníku obrázek části té
obce, o které bude řeč v rubrice „Z dávné i nedávné historie“.

Obrázky všech částí obce můžete shlédnout v obecní kronice a stejně tak
se seznámit s jejím obsahem. Kronika je na obci k nahlédnutí zpravidla od
března do konce října.


