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Vážení občané,

Náš časopis vychází o trochu dříve, než jsme byli v

minulosti zvyklí. Věřím, že nový formát svým obsahem i

formou zaujal a zároveň pevně věřím, že se nám

podaří kromě základních informací o dění v obci

zařazovat příspěvky, které pro vás, obyvatele obce,

budou zajímavé.

Ve svém úvodním příspěvku bych rád uvedl na

správnou míru některé „zaručené“ informace, které se

v poslední době šíří v naší obci.

V dubnovém vydání Třebonínského Občasníku jsem

se zmiňoval, že byla zahájena stavba víceúčelové

sportovní haly. Ta umožní do budoucna občanům

Třebonínska, ale i široké veřejnosti, pestré sportovní,

kulturní a společenské vyžití, respektive, poskytne

vhodný a promyšlený prostor pro tyto aktivity, které v

naší obci desítky let probíhají. V případě zájmu zde

bude rovněž možné provozovat restauraci a další

služby. Důležitou součástí je také pevné zázemí pro

naše venkovní aktivity, jež se budou i nadále odehrávat

na přilehlém hřišti.

V této souvislosti se mezi nájemníky nové bytové

výstavby začalo spekulovat, že obec ručí za úvěr

domy, které byly postaveny v rámci sociální bytové

výstavby. Mohu vás uklidnit, neručí a ani ručit nemůže.

Čtvrtý kruh bytové výstavby (včetně kolem stojících

řadových domů) byl totiž financován dotací

z Ministerstva pro místní rozvoj. Ve smlouvě, která

upřesňuje podmínky použití dotace, se uvádí nejen, za

jakých (poměrně přísných) podmínek mohou být tzv.

sociální byty pronajímány, ale také zakazuje s byty

jakkoliv nakládat. Nesmí se prodat a ani s nimi nesmí

obec ručit za případné úvěry. Po stejnou dobu musí

být také striktně dodržovány podmínky uvedené v

nájemních smlouvách, mimo jiné zákaz provádění

jakýchkoliv stavebních úprav.

Je také poměrně rizikové i stavět (byť na pozemcích

v jejich vlastnictví) různé stavby.

Může se totiž stát, že nájemníkům nebude z důvodu

nesplnění podmínek pronájmu prodloužena platnost

nájemní smlouvy a byt bude pronajat tomu, kdo tyto

podmínky splňuje. Obec, ani nový nájemník nejsou

povinni stavbu odkoupit.

Na základě četných žádostí nájemníků sociálních

bytů jsme učinili dotaz na Ministerstvo pro místní

rozvoj, na jak dlouhou dobu je obec omezena v

nakládání s byty a zároveň jsme podali žádost o

maximální zkrácení případné vázací doby.

V poměrně krátkém čase nám bylo sděleno, že v

našem případě není smlouvou dána žádná časová

hranice, protože se jedná o tzv. sociální byty, a že zde

jsou podmínky jiné, než u dotace poskytované na

družstevní byty, kde byla podmínka udržitelnosti 20 let.

I přes výše uvedené nám bylo částečně vyhověno.

Doba, po kterou musíme podmínky smlouvy dodržovat

nám byla stanovena (ne zkrácena) na třicet let.

Je pravdou, že před zahájením výše uvedené bytové

výstavby jsme zájemce o byty informovali písemnou

formou, že po dodržení určitých podmínek bude

možné byty odkoupit. Bohužel dotace, kterou jsme

nakonec obdrželi, to neumožňuje.

Proto jsou s nimi uzavírány nájemní smlouvy pouze

na dobu určitou a o případném odkupu bytu v nich

není ani zmínka. I přes tuto skutečnost řada nájemníků

zřejmě doufala a stále doufá, že jim obec byty po

uplynutí dvaceti let prodá tak, jak se tomu stalo u

družstevní výstavby.

Jak se říká, naděje umírá poslední. Obec může

žádost o zkrácení nyní stanovené vázací doby podat

opětovně a dosáhnout alespoň možnosti, uzavírat

nájemní smlouvy na dobu neurčitou. A časem se

možná podaří získat i souhlas s prodejem bytů.

Obávám se však, že pokud se to podaří, nebudou byty

prodávány za sníženou cenu, ale za cenu tržní.

Jsem si plně vědom toho, že nájemníci chtějí mít

jistotu trvalého bydlení a pocitu opravdového domova,

což vždy bylo a je i prioritou obce.

V souvislosti se stavbou haly se také šíří obavy, zda

se díky této nemalé investici nezastaví rozvoj obce.

Mohu všechny ubezpečit, že tomu tak není a věřím, že

tomu tak nebude ani do budoucna.

Jen pro doplnění si ještě dovolím uvést, že stavba

haly není můj výmysl. S původní stavbou budovy

našeho obecního úřadu před více jak čtyřiceti lety již

mí předchůdci plánovali přístavbu sálu hned vedle této

budovy. V přízemí, kde byla původně prodejna

potravin, později pohostinství a dnes mateřská škola,

byly připraveny topné kanály právě pro napojení

plánované stavby sálu. K tomu však již nedošlo.

Naše obec nemá mimo sklepních prostor v základní

škole a malé zasedací místnosti na obci žádné jiné

prostory, kde bychom se mohli scházet a nebo

provozovat sportovní činnost.

Občas také zaslechnu zpovzdálí opatrný dotaz, jak

je a bude stavba haly financována.
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Slovo starosty obce



Odpovím jednoduše… složitě. Co je dnes jasného a

jednoduchého? Máme jistotu, že do zimy bude hala

pod střechou. Na to nám v současné době zajištěné

finance postačují. Další potřebné peníze plánujeme

získat formou dotace z Národní sportovní agentury, se

kterou jsme v jednání. Část peněz máme přislíbenou v

příštím roce opět od Krajského úřadu Jihočeského

kraje.

V krajním případě můžeme navýšit úvěr, což je již

také předjednáno. Vzhledem ke stále se zvyšujícím

úrokovým sazbám by to jistě nebylo nejvhodnější

řešení, ale protože nám v příštích dvou letech končí

splátky dvou úvěrů, které jsme měli na bytovou

výstavbu, mohli bychom i k tomuto řešení přistoupit

bez rizika ohrožení hospodaření obce.

Ještě jen krátce k vlastnímu provozu haly. Jí

podobná stavba na okrese Český Krumlov v obci

podobné velikosti, jako je ta naše, není, nebo o ní

nevím. Její využití plánujeme především pro naše

místní občany, školu, školku, obec a místní spolky.

Předpokládám však, že o její prostory bude zájem i

mimo naši obec. Hala bude mít svého správce, který

se bude starat o její provoz a společně s vedením obce

o její efektivní využití.

Klasické pohostinství v ní není plánováno. Bude zde

možnost zajistit občerstvení pro sportovce, akce obce

či hasičů a pochopitelně i při konání sportovních a

kulturních aktivit na přilehlém hřišti.

V současné době (mimo stavby haly) probíhá stavba

vodovodu Prostřední Svince – Dolní Svince. Získali

jsme dotaci od jihočeského kraje i na stavbu vodovodu

Prostřední Svince - Horní Svince. Stavbu zahájíme

ještě v tomto roce.

Zpracovává se projekt napojení vodovodu ze Záluží

do Čertyně a Štěkře. Je podaná žádost o dotaci na

čističku odpadních vod v Záluží.

Získali jsme dotaci na vybudování bezdrátového

rozhlasu ve všech částech naší obce. Máme požádáno

o dotaci na nové veřejné osvětlení.

Probíhají práce na rekonstrukci třech malých rybníků

mezi Prostřední a Dolní Svincí. Na jaře byla dokončena

rekonstrukce všech 13 bytů i bytu správce v bývalém

DPS Záluží. Máme zpracovanou studii na rozšíření

mateřské školy, kterou bude zřejmě ve velmi krátké

době nutné oprášit a nechat zpracovat projekt pro

stavební povolení, který je potřebný, jako jeden

z mnoha dokladů pro podání žádosti o dotaci.

Jak jsem uvedl, práce je za námi, ale také před námi

mnoho. Jsem přesvědčený, že i přes dočasné

nepříjemnosti a obtíže, které s sebou podobně

rozsáhlé projekty v menší či větší míře nesou, bude

víceúčelová hala vnímána především jako trvalý přínos

pro všechny obyvatele Třebonínska, a to nejen po

stránce možnosti sportovního a kulturního vyžití, ale

také smysluplného uložení finančních prostředků a

zásadního rozšíření majetku obce.

Přeji všem klidně prožité léto a příjemně strávenou

dovolenou.

Pavel Ševčík 
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Víceúčelová sportovní hala

květen 2022

červen 2022
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Jarních akcí jsme si užili opravdu hodně a mysleli

jsme na vás všechny.

V polovině dubna jsme uspořádali pro dospělé hráče

Jarní Třebonín Pétanque Open, který se konal za velmi

horkého počasí na obecním hřišti.

Akci pálení čarodějnic jsme letos poprvé uspořádali

v omezeném rozsahu, než jsme byli zvyklí a to na

workoutovém hřišti. Akce měla velký úspěch. Dětí, a

nejenom jich, přišlo opět hodně. Pro ně byly připraveny

různé soutěže, nechybělo ani bohaté občerstvení. Za

plynulý chod akce i přípravu děkujeme našim hasičům

a technické četě.

V sobotu 28. května jsme v zasedací místnosti

obecního úřadu přivítali celkem 8 nových občánků

Dolního Třebonína a přilehlých částí, kteří jsou narozeni

v období od půlky července 2021 do poloviny března

2022 a opět v zajímavém počtu 4 dívky a 4 chlapci. O

milý a dojemný kulturní program se postaraly děti z 1.

třídy naší základní školy v hudebním doprovodu Mgr.

Karly Němečkové Hospodářské. Po zápisu do pamětní

knihy děti obdržely pamětní list s věnováním starosty

obce, zlaté znamení a maminky tradiční květinu.

V případě zájmu o zaslání fotek v plné kvalitě z vítání

občánků si o ně můžete napsat na e-mail

kahovcova@dolnitrebonin.cz

Na jarní dětský pétanque se přihlásilo celkem 12

dětí. Všichni zúčastnění obdrželi pěkné ceny, výherci

1. a 2. místa ve dvou kategoriích obdrželi lístky do

Hopsária, starší do Jump areny.

Informace sportovně kulturní komise
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Tentokrát nám počasí přálo i k tomu, abychom

úspěšně uspořádali výlet do Českého Krumlova na

otáčivé hlediště na představení Divotvorný hrnec.

Letos bohužel naposledy, jelikož se má v dohledné

době točna otáčivého hlediště stěhovat na výstaviště

do Českých Budějovic.

Další červnovou akcí bylo termínem netradiční

setkání důchodců, na které byli zváni i sousedé z

okolních obcí. Babičky a dědečkové se potkali

v Mojném v Restauraci pod Kaštanem, kde pro ně byla

připravena živá hudba a pohoštění. Akce se vydařila,

škoda jen, že dorazilo poměrně málo seniorů.

V sobotu 18. 6. jsme uspořádali pro naše soutěživé

spoluobčany adventure minigolf, tentokrát na nově

vybudovaném golfovém hřišti v Resortu Olšina.

Čtyřletá činnost naší komise je skoro u konce. Za

poslední velkou červnovou akcí, Rozloučením se

školou, se ohlédneme v následujícím čísle.

Všechny naše aktivity fotíme, proto si je můžete

prohlédnout ve fotogalerii na obecních stránkách

www.dolnitrebonin.cz.

Při plánování akcí se často potýkáme s tím, KDE je

vůbec uspořádat. Pravidelně tak narážíme na problém,

že nám chybí vhodné vnitřní prostory. Pro zkvalitnění

života našich občanů je nezbytné mít víceúčelové

zařízení, zázemí, kde budeme mít možnost vzájemně

se potkávat, ale i uspořádat společenské a sportovní

akce i různá jednání.

Všem, kteří se na přípravě a realizaci našich akcí

podíleli, bychom chtěli velmi poděkovat.

Přeji vám všem klidné léto a mnoho hezkých zážitků.

Za sportovní a kulturní komisi Iveta Kahovcová.

Kompostéry

Výdej kompostérů stále probíhá. Jen připomínáme,

že o kompostéry mohou požádat i občané našich

okolních částí. Do vydání zásob rada obce rozhodla, že

v případě potřeby je možno požádat ještě o jeden

kompostér navíc.

Místní poplatek za svoz odpadu

Někteří z vás ještě nezaregistrovali změnu ohledně

navýšení místního poplatku za svoz o 50,- Kč.

Od letošního roku celková částka za poplatníka činí

600,- Kč.

Informace pro občany

V období od poloviny března do konce srpna slaví

významné životní jubileum naši spoluobčané, kterým

blahopřejeme k tomuto významnému životnímu výročí

a přejeme všem do dalšího období mnoho pozitivní

energie, pevné zdraví a lásky nejbližších.

Blahopřejeme k výročí Šalamounová Marie 94 let

Homolková Marie 89 let

Narovcová Marie 86 let

Dvořák Miloslav 87 let

Loveček Oldřich 88 let

Rathouzová Marie 87 let

Tvarohová Otilie 87 let

Kříž Stanislav 90 let

Bínová Marie 97 let

http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
http://www.dolnitrebonin.cz/
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Prostřední svince – První písemná zmínka o

Prostřední Svinci pochází z roku 1315. Tehdy byly

darovány cisterciáckému klášteru ve Zlaté Koruně pod

názvem Zwyneitz. V roce 1432 je poprvé uváděn

název Prostřední Svince. Po zrušení vrchnostenské

správy se v polovině 19. století stala samostatnou obcí

zahrnující osady Holkov, Horní Svince a Prostřední

Svince. To trvalo až do roku 1960, kdy se Prostřední

Svince stala součástí obce Dolní Třebonín.

Jen v době okupace 1942 – 1945 došlo ke sloučení

Prostřední Svince a Krasejovky pod úředním názvem

Krasejovka.

V roce 1779 byli v Prostřední Svinci, Dolní i Horní

Svnici ubytováni ruští vojáci, kteří táhli proti

Napoleonovi a v lednu roku 1800 zde bylo ze stejného

důvodu 43 kozáků.

V roce 1921, žilo v Prostřední Svinci 163 obyvatel. V

té době zde byly 2 hostince, škola, dvě trafiky, kovář,

dámská krejčová. Později vznikla knihovna, sbor

ochotníků a klub cyklistů „Vpřed“.

Okénko do historie

V roce 1939 došlo k elektrifikaci obce. V roce 1996

byl v č. p. 8 v tzv. Marouškovci otevřen po

rekonstrukci Pension Kraus, který poskytoval zázemí i

pro pořádání společenských a kulturních akcí. Nyní je

však několik let mimo provoz.

Zajímavý byl osud místní školy (dnešní budova proti

Pensionu Kolo). Ta byla zřízena v roce 1896 jako

jednotřídka a po zkolaudování se v ní začalo učit 2.

listopadu 1897 s počtem 68 žáků. I přes to, že proti

jejímu zřízení se vyslovil městys Velešín a obec

Krajsejovka. Až do roku 1960 se zde vystřídalo 11

učitelů. V tomto roce byla škola zrušena – v té době ji

navštěvovalo 13 dětí.

Koncem dubna 1945 byla škola nejprve obsazena

německým vojskem a v květnu americkým. Ti během

tříměsíčního pobytu poškodili zařízení a jako odměnu

při odchodu věnovali škole jezdeckého koně, za něhož

škola v prodeji obdržela 5.000,- korun.

Připravil Antonín Švec st.

Tehdejší ráz počasí byl v tomto období velmi

podobný současnému. Sedmého dubna proběhla první

noční bouřka. V květnu se téměř pravidelně střídaly

slunné a deštivé dny, někdy provázené bouřkami.

Obdobné počasí bylo i v červnu a to se projevilo na

činnosti zemědělců a na ztrátách při zemědělské

výrobě.

V družstvu tehdy pracovalo 166 členů z toho 89 žen

a 68 mužů. Průměrný věk pracovníků byl 45,8 let. Z

trvalých pracovníků bylo 25 ve starobním důchodu.

Družstvo hospodařilo na 875 hektarech zemědělské

půdy a z toho na orné na 626 ha.

Proběhlo čištění vodní nádrže v Dolním Třeboníně a

byl oplocen pomník na návsi. Došlo i k údržbě

komunikací ke Kahovci a na Dolní Svinci. V obci žilo

celkem 140 důchodců a průměrný důchod činil 710,-

Kčs a průměrná mzda činila 2.153,- Kčs. Některé

maloobchodní ceny z té doby (pokračování z minulého

čísla):

brambory… 0,80 Kčs / 1kg
brambory nové … 6,-Kčs / 1kg
maso hovězí … 17,-Kčs – 40,- Kčs / podle kvality
maso vepřové …20,-Kčs – 35,- Kčs / podle kvality
maso uzené … 26,-Kčs – 40,- Kčs / podle kvality
šunka … 70,-Kčs / 1kg

Stalo se před 50 lety

Připravil Antonín Švec st.
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pozemcích hospodařit v oblasti rostlinné i živočišné

výroby můj otec s matkou. Výměra zemědělské půdy

se postupně zvyšovala. Nakoupily se výkonnější

zemědělské stroje a technika, aby se omezila těžká

ruční práce a vše se stihlo v požadovaném termínu

vlastními silami.

I když tyto stroje hodně usnadnily práci, přesto

hospodářská zvířata vyžadují každodenní péči. V

současné době předávám rodinnou farmu svému

synovi a začneme se s manželkou věnovat koníčkům,

užívat si vnoučata, pohodu a klid.

Josef Žáček st., Dolní Svince

Náš rozhovor s…

Rodinná farma Žáčkových z Dolní Svince

První záznamy o rodinné farmě Žáčkových z Dolní

Svince sahají zhruba 200 let zpátky. V té době se

hospodařilo na přibližně 15 hektarech zemědělské

půdy. Převažovala ruční práce, které se účastnili

všichni obyvatelé statku.

V padesátých letech minulého století se vstupovalo

do družstev, což postihlo i naši rodinu. Zhruba po 15

letech byla část majetku vrácena. V té době začal na

Vzpomínky pana Perníka čehož jsme začali využívat a dopadlo to tak, že jsme
pomalu začínali kouřit sami.

Američani byli společenští a tak neměli nouzi o
přátele. Stalo se pomalu zvykem, že v sobotu nebo v
neděli objeli s nákladním autem okolní vesnice,
posbírali mladé lidi a odvezli buď do Zlámanice k
Žáčkům nebo k Hamerníkům na Velešínské nádraží a
nebo jinam. Tam už byla jejich hudba a začalo se
tančit.

Hezké bylo (a stalo se to u Žáčků), když zahájili písní
„Škoda lásky“, nemohli jsme vojáky přesvědčit, že tuto
píseň složil náš skladatel Vejvoda. Pro ně to byla jejich
válečná píseň. Nám to nevadilo a byli jsme rádi, že po
„protektorátní taneční prohibici“ jsme si mohli
svobodně podle chuti zatancovat.

Byli jsme také svědky návštěvy generála Pattona,
který si asi přijel zkontrolovat své odloučené ovečky.
Protože jsme znali den, kdy generál přijede, tak
všichni, kdo měli zrovna čas, tak byli na návsi a
zvědavě čekali. Ale bylo to tak trochu zklamání. Žádné
přípravy, žádný červený koberec a žádné velké napětí
mezi vojáky. Zastavil před hospodou a podle toho,
komu bylo předáno hlášení, se mohl poznat generál
Patton. Po nedlouhé době tento generál Patton, který
byl po celou dobu války symbolem správného vojáka,
nepadl na poli cti a slávy, ale zemřel ve Francii při
automobilové nehodě.

Armáda „jankej divizion“ nepobyla u nás dlouho.
Byla poslána do boje proti Japoncům v rámci 8.
americké armády.

Ještě stojí za zmínku, že američtí vojáci si u silnice z
Horního Třebonína do Mojného vybudovali polní letiště,
na kterém kromě průzkumných letadel startovala i
stíhací letadla.

Na tomto místě je třeba uvést, že se ovšem najdou

pamětníci, kteří zpochybňují návštěvu právě Pattona.

Zpracováno dle záznamů V. Perníka

Když paní H. Zemanová připravovala informační

panely o historii částí naší obce, setkala se s mnohými

pamětníky. Na jednoho z nich ji upozornil P. Hanuš,

který vlastnil vzpomínky pana Václava Perníka na 2.

světovou válku.

Domníváme se, že magické datum 77 let po této

válce dává příležitost vzpomínky zveřejnit. Pan V.

Perník napsal své vzpomínky v roce 2013… přesné

datum nevím.

Bylo to začátkem května 1945. První Američané,
byli to dva vojáci, kteří šli od Holkova přes Horní ves
směrem k Třebonínu. Zastavili se u nás, maminka
zrovna pekla vdolky, tak to byl pátek, a oni chtěli
napít. Tatínek někde vyštrachal rum, ale nepochodil.
Oni chtěli milk, tomu jsme porozuměli, a tak každý
dostal hrnek mléka a maminka přidala ještě těch pár
vdolků. Byli spokojeni a s „denkjů“ odešli. To byla
první anglická slova, která jsme potom potřebovali, a
to dost často.

Po dvou dnech se objevilo 50 – 100 amerických
vojáků. Přijeli v džípech a s několika druhy nákladních
aut. Ubytováni byli v Prostředních Svincích v hospodě
a ve škole, a možná i jinde.

V Prostřeních Svincích vybudovali u školy dřevěnou
závoru a stejnou postavili i v Horních Svincích u Išků.
To byla vlastně dvě strážná místa, kde se sloužilo
nepřetržitě. V Horních Svincích si v noci přitápěli
dřevěnými poleny, která si brali u Perníků. Jako
náhradu dovezli plné nákladní auto polen.

Zajímavé také bylo, že nás místní kuřáci nutili,
abychom pro ně sbírali cigaretové nedopalky (číka),
které Amerikáni zahazovali. Ti nikdy nevykouřili
cigaretu až k filtru a tak to vlastně byla většinou ze tří
čtvrtin nedokouřená cigareta. Když nás při tomto
sběru načapali vojáci, tak nám nedopalky zničili a
dávali nám cigára celá. Byla většinou v krabičkách,
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Vybrané statistické údaje

Demografický vývoj je znázorněn na následujících dvou

grafech. První z nich znázorňuje živě narozené a zemřelé

v obci ve sledovaných letech 2016–2021 a vývoj

přirozeného přírůstku / úbytku v daném časovém období.

Druhý graf vpravo obsahuje počet přistěhovalých a

vystěhovalých a vývoj přírůstku / úbytku stěhováním

v daném období. Zdrojem pro grafy jsou data Českého

statistického úřadu.

Podklady poskytlo Město Český Krumlov

Minimální nadmořská výška:   411,98 m. n. m.

Vltava u Pozděrazu

Maximální nadmořská výška: 652,21 m. n. m.

Věncová hora

Demografický vývoj v letech 2016 - 2021

Z druhého grafu vyplývá, že v letech 2016–2017 a

2019 - 2021 výše salda mechanické měny

meziročně rostla a v letech 2017-2019 klesala.

Z prvního grafu vyplývá, že v letech 2016–2017

výše salda přirozené měny meziročně rostla a

v letech 2017 - 2021 klesala.

Následující třetí graf zobrazuje pro danou obec

věkovou pyramidu (v levé části počet mužů a v pravé

části počet žen v pětiletých věkových intervalech).

Věková pyramida – stav k 31. 12. 2021

Vyznačené území obce

Dolní Třebonín v okrese

Český Krumlov
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Měsíc duben byl také ve znamení testování žáků v

ZŠ. Konkrétně se jednalo o dobrovolné testování

společností Invenio, která se zabývá vývojem testů pro

diagnostiku nadání. V tomto případě šlo o test

prostorových dovedností.

Dále jsme pro žáky 3. a 5. ročníku objednali Scio

testy, které by měly ukázat, jak si naši žáci stojí se

svými znalostmi, a to i v porovnání s ostatními školami

v republice.

Zároveň jsme byli zařazeni do povinného testování

5. ročníků, které požaduje ČŠI.

Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Poslední čtvrtletí školního roku bylo letos nabité

akcemi, do kterých se zapojovaly všechny součásti

naší školy. V dubnu jsme realizovali zápis do 1.

ročníku základní školy. Zúčastnilo se celkem 13 dětí s

rodiči. Byl povolen 1 odklad povinné školní docházky a

u zbývajících dětí jsme rozhodli o přijetí. Následně dvě

rodiny zvolily nástup do jiné základní školy, takže se

můžeme od září 2022 těšit na 10 nových prvňáčků.

Od 2. do 16. května probíhal zápis do mateřské

školy. Ve stanoveném termínu bylo podáno celkem 17

žádostí a s ohledem na kapacitu tříd jsme mohli

přijmout 9 z nich, podle předem stanovených kritérií.

Přesto, že se nedostalo na všechny žadatele, přijali

jsme všechny děti, které k 31. 8. 2022 dovrší 3 let.

Ve středu před Velikonoci jsme uspořádali naše

tradiční Velikonoční dílničky. Sluníčko a příjemné

počasí vydrželo až do soumraku a tak jsme mohli na

našich výrobcích a dekoracích pracovat na školní

zahradě. Paní kuchařka připravila i drobné chutné

pohoštění.
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Celá škola se 29. dubna vydala po stopách staré

čarodějnice. Starší žáci s paní učitelkou Janouchovou

připravili sportovní a vědomostní úkoly pro ty mladší. V

závěru na děti čekalo hledání pokladu a opékání

špekáčků nad ohněm u Dolní Svince.

Koncem dubna se mladší žáci zúčastnili

přírodovědné vycházky na Věncovou horu, kde jim

lektor z ekocentra Cassiopeia připravil zajímavý

program, zaměřený na okolní faunu a flóru.

V květnu si žáci zasoutěžili na poslední z 10 lekcí

plavecké výuky v Bazénu Český Krumlov. Další týden

je pak vystřídaly děti z MŠ, které opět také mohou

jezdit na předplaveckou výuku.

V pátek 20. května se vybraní plavci úspěšně

zúčastnili plaveckých závodů malotřídních škol v Lipně

nad Vltavou s názvem Lipenský Plaváček. Celkem 4

zlaté a 2 stříbrné medaile i 2. místo ve štafetě nám

udělalo velkou radost. Všichni naši plavci si tak odnesli

medaili, odměnou jim byla zmrzlina po skončení

závodů.

Začátkem května k nám zavítal policejní psovod se

svým čtyřnohým svěřencem. Nejprve navštívili školku a

následně i ZŠ, kde od rána probíhala diskuse s

tiskovou mluvčí Policie ČR, por. Ing. Štěpánkou

Schwarzovou na téma bezpečnost silničního provozu.

V druhé části dopoledne pak děti shlédly práci psa,

vycvičeného na vyhledávání výbušnin. Dozvěděly se,

jaký je rozdíl mezi německým a belgickým ovčákem a

také, že každý pes je vhodný pro trošku jinou práci.

Akce ZEBRA se dětem velice líbila.
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Dopravní výchovou jsme pokračovali také na

dopravním hřišti u DDM Český Krumlov. Zde se žáci

ZŠ seznamovali se základy silničního provozu, které si

následně ověřovali přímo při jízdě na kole a koloběžce.

Museli jsme konstatovat, že znalosti i dovednosti

většiny dětí jsou většinou mizivé. Zde se tedy přímo

nabízí apel na rodiče, aby se v tomto ohledu více

Ke svátku všech maminek jsme s dětmi mateřské i

základní školy připravili kulturní program. Tentokrát

proběhl samostatně pro školkové děti přímo ve větší

červené třídě, kam se vměstnalo na 70 rodičů a

následující odpoledne proběhlo vystoupení ve

venkovní učebně základní školy. Jako jeviště

posloužila venkovní učebna a hlediště jsme umístili na

travnaté hřiště.

Obě představení pak zakončilo předávání

vlastnoručně vyrobených dárků a květin přítomným

maminkám.

zaměřili na to, zda jejich děti znají základní pravidla

pohybu po komunikacích a chodníku, používají helmu,

mají vybavené kolo nebo vědí, od kolika let se mohou

samy pohybovat na kole po silnici nebo, že pro

koloběžku platí stejná pravidla, jako pro kolo.

Bohužel je v tomto ohledu v naší obci vidět až příliš

negativních „vzorů“ z řad teenagerů.

Přelom května a června jsme zaměřili na tematické

výlety a pobytové akce s environmentální a

ekologickou výchovu. Nejprve se děti ze základní školy

zúčastnily Dětského dne na Olšině, kde byla řada

poutavých stanovišť s rozmanitou technikou a kde děti

plnily mnoho zajímavých úkolů.
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V úterý 7. června se pak všechny děti z MŠ vydaly

na hrad Pořešín. I přes nepříznivé počasí si nakonec

výlet užily.

Divadlo Z Bedny s panem Pohodou je pobavilo a

odvezly si také vlastnoručně vyrobené korálky, které

stále děti nosí.

Naši předškoláci vyrazili na akci s názvem

Pohádková Maříž. V doprovodu dvou učitelek MŠ

strávili krásné chvíle v okolí Slavonic, kde byli

ubytováni přímo nad keramickou dílnou.

Samozřejmostí tak bylo malování hrnečků.
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Školáci z 1., 2. a 3. ročníku se v polovině měsíce

zúčastnili 3 denní pobytové akce na Novohradsku.

Za doprovodu skvělé lektorky z Cassiopeii si prošli

Terčino údolí, vystoupili na Kraví horu i tamní rozhlednu

a samozřejmě se po celou dobu seznamovali s faunou i

flórou dané oblasti.

V závěru pobytu čekaly na žáky odměny a také

noční překvapení – putování podle světýlek za vílou,

která jim na konci stezky předala upomínkovou medaili

na pobyt.

Zajímavým zážitkem byla také návštěva kovárny i

přilehlého kovářského stavení. Velkou pochvalu si

zaslouží také místní jídlo v Penzionu Hamr.

Starší žáci ze ZŠ se ve stejný den vydali na 5 denní

vzdělávací pobytovou akci v IS Stožec. Pod vedením

lektorky se seznamovali s NP Šumava.

Učili se rozeznávat stromy, zkoumali živočichy ve

stojaté i tekoucí vodě, absolvovali celodenní výlet ke

Stožecké kapli, kde se nachází léčivý pramen.

Podrobně se seznámili se životem vydry říční,

otestovali svou zručnosti při výrobě šperků z korálků a

drátků.

Nechyběl ani závěrečný večerní oheň s opékáním

špekáčků. Na památku si všichni odnesli trička s

logem akce.
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Jahodové knedlíky jsou oblíbeným sladkým jídlem

začátku léta, jehož příprava má různé varianty.

Suroviny na kynuté těsto: 250 g hrubé mouky, 1
žloutek, 1 lžíce másla, 125 ml mléka, 20 g droždí a
špetka soli.

Připravíme kvásek. Prosejeme mouku, přidáme
žloutek, rozpuštěné máslo, vlažné mléko, sůl a s
kváskem vypracujeme tužší těsto. Necháme chvíli
kynout. Následně tvarujeme knedlíky. Po uvaření je
ihned natrhneme dvěma vidličkami, aby se nesrazila
pára uvnitř.

Suroviny na omáčku (žahour): 500 g jahod, 1 lžíce
másla, 200 ml smetany, voda, 50 g cukru, perník na
strouhání, skořice.

Vaříme, pečeme… Jahody propláchneme, posypeme cukrem, přidáme
máslo, trochu vody a rozvaříme. Směs zahustíme
perníkem, doplníme smetanou a nakonec okořeníme
skořicí s citrónovou kůrou. Hustým a voňavým
žahourem poléváme knedlíky.

Přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), se

vyskytuje na stanovištích s dostatkem slunečního

světla, má rád křovinaté a kamenité stráně. Jde

převážně o evropský druh. Četnost tohoto motýla se v

Česku snižuje z důvodu změn v hospodaření, které

vedou k postupnému zarůstání skalních lesostepí,

ovšem stále se řadí mezi hojně se vyskytující druhy.

Nejčastěji ho můžeme spatřit v okolí Prahy, v kaňonu

Berounky, Českém středohoří, Českém i Moravském

krasu nebo na území Národního parku Podyjí. Na jihu

Čech se s ním můžeme setkat kolem toku Vltavy a

Křemžského potoka, tedy v okolí zříceniny hradu Dívčí

Kámen.

Přesto, že je řazen mezi noční motýly, je aktivní i ve

dne. Je typický svým prudkým letem a při dosednutí a

složení křídel je poměrně dobře maskovaný. Housenka

přástevníka je temně hnědá s oranžovými, krémově

zbarvenými pruhy. Vyskytuje se od června až do září,

kdy okusuje především hluchavky, kopřivy, jitrocel,

šalvěj, vrbovku, lísku…

Na tohoto motýla můžete narazit na svých

procházkách přírodou v nadcházejícím létě, zejména

na přelomu července a srpna.

Připravil Mgr. Jan Švec

Z okolní přírody

Pozvánka na akce

… je tentokrát velmi stručná. Akce jsou termínově

naplánovány do konce srpna, nicméně

předpokládáme, že nové vedení obce bude v

aktivitách pro obyvatele Třebonínska pokračovat v

obdobném rozsahu.

V sobotu 30. 7. 2022 se koná Hasičská

soutěž o pohár obce Dolní Třebonín
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