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 HODNOCENÍ UPLYNULÉHO ROKU 
Na začátku nového roku si dovoluji popřát všem občanům vše nejlepší, hodně 

zdraví, spokojenosti v osobním životě a mnoho pracovních úspěchů.

Úvodem prvního čísla našeho občasníku (a snad ne jako loni  posledního)  si 
dovolím zrekapitulovat ve zkratce dění v naší obci v uplynulém roce.

I  když  jsme  nerealizovali  žádné  velké  a  zásadní  investice,  opět  se  podařilo 
uskutečnit řadu akcí, které jsou pro další život obce velmi důležité a potřebné.

Investičně nejnáročnější bylo zprovoznění propojovacího řadu Dolní Třebonín – 
vodojem Chlumec.  Jeho  výstavba  byla  započata  v  roce  1999  za  účelem posílení 
vodojemu  Chlumec,  resp.  potřeby  vody  pro  skot  v  Záluží.  V  té  době  zde  bylo 
soustředěno  velké  množství  hovězího  dobytka  a  stávající  vrt  svou  kapacitou 
nepostačoval.  Před  jeho  dokončením  došlo  k  zásadním  společenským změnám v 
jejichž  důsledku  proběhla  mimo  jiné  i  reorganizace  zemědělství  a  v  konečném 
důsledku k podstatnému snížení  stavu skotu v Záluží,  a  tím také odpadla potřeba 
posílení vodovodu.

Celá stavba propojení v té době skončila tak, že bylo pouze položeno vodovodní 
potrubí. Dokončení této stavby včetně uvedení do provozu si vyžádalo celkové náklady 
ve výši 700.000,-Kč. Polovinu této částky, tedy 350.000,-Kč se nám podařilo získat 
formou dotace od JVS. V současné době je řad ve zkušebním provozu a plně funkční. 
Další, také na naše podmínky poměrně velkou akcí, byla generální oprava střechy na 
budově  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Dolní  Třebonín.  Ta  byla  ještě  původní  z 
eternitových šablon, které nejenže byly již ve velmi špatném stavu, ale obsahovaly i v 
poslední  době  velmi  diskutovaný  azbest.  Střecha  byla  zrekonstruována  celkovým 
nákladem ve výši téměř 500.000,-Kč a byla zateplena.

Investicí ve výši 456.000,-Kč jsme pořídili starší traktor s předním náhonem  a 
lžící. Tento stroj najde uplatnění především při úpravě naší skládky inertního materiálu 
a zimní údržbě místních komunikací.

Pořídili  jsme  také  zahradní  traktor  na  sečení  zeleně  za  96.000,-Kč,  který  je 
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využíván hlavně k údržbě fotbalového hřiště a větších ploch zeleně v obci.
Nákladem téměř 310.000,-Kč byla opravena část kanalizace v Záluží v úseku od 

odlehčovací komory naproti bývalému domu s pečovatelskou službou až k septiku. Ta 
byla zčásti rozpadlá a zčásti zcela zarostlá kořeny stromů a rákosu.

Podařilo se nám získat  dotaci  na  vybudování  již  čtvrté prosklené autobusové 
čekárny, která byla postavena u silnice I. třídy „Na rozcestí“. Byla zhotovena včetně 
položení zámkové dlažby pod ní za cenu 97.800,-Kč. Dotace z uvedené částky činila 
55.000,-Kč. V tomto roce bychom rádi získali dotaci na pátou autobusovou čekárnu, 
kterou bychom chtěli nahradit stávající plechovou, jež nedělá žádnou parádu.
Dále se nám podařilo zrealizovat následující menší akce:

• oprava kanalizace u paní Machové
• nátěr střechy ocelokolny ČOV
• projekt zateplení školy
• projekt rekonstrukce MK Petr
• projekt topení OÚ
• nákup lžíce na traktor
• oprava kanalizační šachty u školy
• přepažení chodby, vybudování archivu včetně polic na OÚ
• zvonička a zvon v Horních Svincích
• oprava kanalizace u pana Svobody
• zavedení elektřiny a světel do haly ČOV
• doplnění zimní výzdoby (vločky 6x)
• vodohospodářská studie všech částí obce
• změna územního plánu č. 1
• výměna kalorimetrů a kotlů v nové výstavbě

Celkem  jsme  tedy  v  loňském  roce  proinvestovali  necelé  tři  miliony  korun. 
Nepodařilo  se získat  dotaci  na výstavbu nové základní  a mateřské školy.  V tomto 
případě  zde  sehrálo  negativní  roli  dění  kolem  Regionálního  operačního  programu 
Jihozápad. Tento úkol je trvalý a v tomto roce bude opětovně úkolem číslo jedna.
Úspěšní jsme  nebyli ani při získávání dotace na zateplení, výměnu oken a výměnu 
zdroje  tepla  v  budově  obecního  úřadu.  V  současné  době  je  již  podána  žádost 
opakovaně a věřím, že se nám ji konečně podaří získat.

V měsíci únoru budeme ještě podávat žádost na zateplení budovy základní školy 
a na výměnu oken.

Se zateplením souvisí i další větší akce, kterou bychom chtěli v případě získání 
dotace  realizovat.  Tou  je  částečná  rekonstrukce  prostor  pohostinství  v  budově 
obecního úřadu a vybavení restauračním zařízením. Realizace a rozsah bude však 
plně závislý na finanční situaci obce.

Stejně tak bude opakovaně podána žádost o dotaci na dobudování parku vedle 
prvního kruhu bytové výstavby. Vzhledem k tomu, že jsme již získali dotaci na projekt,  
je šance na získání této dotace poměrně slušná.

Pokud bychom výše uvedené prostředky nezískali,  pravděpodobně bychom z 
vlastních zdrojů začali po částech budovat chodníky v různých částech obce (Horní – 
Dolní Třebonín, od Zemanů k druhému kruhu bytové výstavby, od starých bytovek ke 
škole).
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V závěru roku 2011 jsme se stali  členy MAS POMALŠÍ o.p.s.,  které sdružuje 
celkem  24  obcí.  Jejím  prostřednictvím  bychom  se  rádi  pokusili  čerpat  dotace  z 
Evropské  unie  na  menší  projekty,  zejména  na  výstavbu  chodníků  nebo  místních 
komunikací. O dotace mohou žádat nejen obce, ale i všechny podnikatelské subjekty,  
které podnikají v katastru naší obce.

I v uplynulém roce fungovala naprosto bezchybně  sportovní a kulturní komise, 
která pod vedením Mgr. Přívratského, za vydatné pomoci Mgr. Švece, ředitele místní 
školy, členů komise a dalších „nadšenců“ realizovala řadu již tradičních sportovních či 
kulturních akcí.  Jejím „vedlejším“ produktem bylo také založení TJ Dolní  Třebonín, 
která  zastřešuje  celkem  5  oddílů,  a  to  oddíl  dětského  aerobiku,  stolního  tenisu, 
volejbalu, cyklistiky a atletiky. Předsedou TJ byl zvolen pan Jiří Frendl, který má v této 
činnosti bohaté zkušenosti. Dne 10.2.2012 uplyne již rok od založení.

Nejen  činnost  SaKK,  ale  i  další  související  aktivity  můžete  sledovat  na 
internetových stránkách www.tjdt.cz, či na oficiálních internetových stránkách obce.

Po  poměrně  dlouhé  době  se  opět  rozeběhl  provoz  v restauraci  v budově 
obecního úřadu. Nový  provozovatel  pan  Jiří  Jelínek  z Českých  Budějovic  prostory 
pohostinství  vybavil  svým vlastním zařízením a začal  čepovat několik druhů „velmi 
dobrých“ piv. Z vlastní zkušenosti si dovoluji návštěvu restaurace plně doporučit.

Koncem  minulého  roku  započala  jednání  se  společností  MediClinik  a.s.  O 
možném otevření ordinace dětského lékaře v budově obecního úřadu.

Hlavně díky vstřícnému postoji  naší  obvodní  lékařky paní  MUDr.  Novotné se 
podařlo  vyřešit  a  zkoordinovat  společné užívání  prostor  doposud užívaných pouze 
obvodní lékařkou a čtvrtým lednem 2012 zde začala svou praxi provozovat i dětská 
lékařka MUDr. Martina Nováková spolu s 
dětskou  sestrou  Marií  Majštiníkovou. 
Ordinovat bude každou středu v době od 
13:00 do 16:00 hodin., kdy je též možno 
provést  zaregistrování  nových  malých 
pacientů.

Velkou pochvalu si zaslouží občané 
ze Záluží v čele s panem Jiřím Rytířem, 
kteří  vzorově  zrekonstruovali  kapličku 
(spíše  menší  kapli)  v  Záluží  za  vsí 
směrem  do  Koští.  Kaplička  nyní  září 
novotu  a  stala  se  z ní  opět  dominanta 
této části obce. 

    Nemenší pochvala patří i občanům 
Svinců,  kteří  také  zrekonstruovali 
kapličku a to v Horních Svincích na okraji 
cesty  vedoucí  ke  stavení  Kříšťanů. 
V tomto  případě  se  jednalo  o  klasickou 
kapličku.  Její  vysvěcení  pak  řádně 
oslavili.
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   Nevšední nápad se zrodil  v rodině Rathausů z Horních Svinců a to zhotovení 
zvoničky.  Po  dohodě  s naším  obecním  úřadem  o  dělbě  práce  bratři  Rathausové 
zhotovili vlastní zvoničku a obec nechala u jedné známé moravské firmy odlít zvon. 

Zvonička  již  stojí  v  Horních  Svincích  na  svém  místě  za  zahradou  rodiny 
Perníkových  u  cesty  a  zvon  je  zavěšen.  Slavnostní  vysvěcení  proběhne  v jarních 
měsících tohoto roku. Vlastní práce na všech výše uvedených akcích provedli občané 
zdarma, obec pouze hradila materiál. Všem patří ještě jednou velké poděkování. 

V  neposlední  řadě  si  dovoluji  touto  cestou  pozvat  všechny občany na  již  V. 
Společenský ples SDH Prostřední Svince a obce Dolní Třebonín, který se uskuteční v 
pátek 27. ledna 2012 v sále restaurace „U Zlaté Podkovy“ ve Velešíně. Doprava ze 
všech částí naší obce tam i zpět je zajištěna.

Všechny seniory zvu na tradiční „Setkání s důchodci“, které proběhne v tomtéž 
sále ve čtvrtek 16. února od 16:00 hodin. Vystoupí zde děti z naší základní i mateřské 
školy, k poslechu a tanci bude hrát kapela pana Jírovce. Doprava ze všech částí obce 
bude zajištěna. Podrobnosti naleznete na plakátech.

Závěrem svého příspěvku bych chtěl poděkovat jménem obce i jménem svým 
všem, kteří se aktivně podíleli na dění v obci, na jejím dalším rozvoji a přispěli tak 
menší či větší měrou ke spokojenému životu nás všech.

Pavel Ševčík
Starosta obce
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 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE 
Rok  2012  bude  opět  velice  bohatý  na  mnoho  rozmanitých  akcí,  jejichž 

přehled  můžete  vidět  na  oficiálních  stránkách  obce  Dolní  Třebonín 
www.dolnitrebonin.cz. Velice oceníme zájem a aktivní účast nebo pomoc i při 
jejich přípravě. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, uvádíme výčet toho, co 
nás čeká i zde.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2012

Společný hasičský a obecní ples 27. 1.
Sněhulákování v případě vhodného počasí
Vítání nových občánků      11. 2.
Divadélko „LUK“ k pololetním prázdninám 11.2.
Setkání důchodců 16. 2.
Jarní Třebonín Bowling Open             3. 3.
K. Ježková + Z. Přívratský – beseda o Chile a Patagonii 23. 3.      
Zájezd do aquaparku       březen
Velikonoční dílničky pro děti                                 5. 4.
Velikonoční turnaj ve stolním tenise 7.4.
Jarní Třebonín Petangue Open             21. 4.
Čarodějnice             30. 4.
Beseda se sportovcem I. polovina května
Besídka ke dni matek 11.5.
Divadélko „LUK“ ke Dni dětí 19. 5.
Den dětí v Boleticích 1.6.
Toulky Třebonínskem – Počátek, památky 2.6.
Rafťáci – děti MŠ a ZŠ + rodiče 9.6.
Rozloučení se školou 23.6.
Otáčivé hlediště – Decameron 24.6.
Hasičská soutěž „Vidle“ 21.7.
Třebonín Volejbal Open                         11.8. 
Dětské cyklistické závody 25.8.
Raftování Třeboníňáků 1.9.
Podzimní  Třebonín Petangue Open                     29. 9.
Výlet na Kleť pro děti 13.10.
Drakiáda          20.10.  
Svatomartinská husa + beseda 9.11.
Zájezd do solných lázní – Gmünd                               listopad
Podzimní  Třebonín Bowling Open                       1.12.
Mikulášská besídka                         4.12.
Vánoční trhy 8.12.
Zpívání u vánočního stromu         21.12.
Vánoční divadlo „LUK“ 27. 12. 
Pečení Silvestrovských brambor 30.12
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 OHLÉDNUTÍ ZA VYBRANÝMI AKCEMI ROKU 2011 
Dovolte,  abychom připomněli  několik událostí,  které se uskutečnili  od vydání 
našeho posledního čísla:

14.5. Vítání občánků
Nových občánků nám stále přibývá. Koncem jara minulého roku jsme přivítali celkem 
devět nových dětí a už začátkem února 2012 se můžeme těšit na desítku dalších. Naši 
noví malí spoluobčané dostanou do vínku zlatý přívěšek se znamením, ve kterém se 
narodili.  Slavnostní  projev  místostarosty obce a příjemný kulturní  program nemůže 
chybět.

Pohádková odpoledne pro malé 
i velké
V  červnu  a  prosinci  roku  2011 
mohly  děti  shlédnout  divadelní 
představení  „O  neposlušných 
kůzlátkách“  a  také  „O  perníkové 
chaloupce“, a to v Penzionu Kraus. 
Domácí  atmosféra  a  příjemná 
obsluha  jen  umocnily  zážitek 
všech  přítomných. 
Nezapomenutelný  byl  výkon 
herců,  kteří  pobavili  i  dříve 
narozené. 
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Dětské cyklistické závody a cyklovýlet
Závody na kolech se konaly 19. června a zúčastnilo se jich na 17 nadšených dětí v 
různých kategoriích. Nechyběly krásné ceny od sponzorů. Jen škoda, že účast nebyla 
vyšší. Věříme, že letos se místní děti již nebudou ostýchat a vyrazí v hojném počtu 
poměřit síly – ceny opravdu budou stát za to!
Začátkem října minulého roku se „rodinka“ u nás pořádaných akcí rozrostla i o první 
ročník cyklistického výletu pro širokou veřejnost. Pořádajícímu oddílu Bikers sice příliš 
nepřálo  počasí,  přesto  se  skupinka  skalních  fandů  horských  kol  vydala  na  35-ti 
kilometrovou trasu.

25. června jsme se sešli na tradičním Rozloučení se školou,
zaměřeném tentokrát na téma „Není práce, jako práce“, v průběhu kterého děti  se 
svými rodiči  plnily zajímavé úkoly. Více než 100 dětí se po jejich úspěšném splnění 
mohlo těšit ze zasloužených dárečků.

Ani v kultuře jsme nezůstali pozadu
26.8. se autobus zájemců zúčastnil divadelního představení „Ženy Jindřicha VIII., aneb 
chudák král“ na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově

Besedy a degustace vybraných pokrmů
se rovněž staly součástí našeho ročního kalendáře. Většina těchto akcí je soustředěna 
do Penzionu Kraus v Prostředních Svincích. V loňském roce jsme besedovali na téma 
ultra-maratonských běhů pojídaje jaterničky a jelítka,  seznámili  jsme se s historií  a 
současností  rybářství  na  Třebonínsku,  kde  se  servírovaly  rybí  speciality,  ochutnali 
jsme  Svatomartinskou  pečínku  při  besedě  o  hoře  Kleť  a  závěrem  roku  ochutnali  
pečené brambory z originální anglické pojízdné „Viktoriánské“ pece.
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Raftování Třeboníňáků
se  rovněž  stalo  tradiční  a  hojně 
vyhledávanou „atrakcí“ která je zajíma-
vá zejména kvůli  nádherným výhledům 
na členité břehy řeky Vltavy,  a typická 
svou  uvolněnou  atmosférou,  kdy  se 
setkávají lidé různých generací, aby se 
sblížili  a  zažili  příjemné okamžiky plné 
pohody. Tentokrát bylo opravdu vydaře-
né počasí, takže došlo i na koupání.

Třebonínská klání dvojic
je  soutěž  sestavená  ze  čtyř 
disciplín pro smíšené páry tak, 
aby  možnost  zvítězit  měl 
opravdu každý. Možná, že pro 
některé  je  umění  bowlingu 
určitou  výhodou,  nicméně  při 
dvou  turnajích  pétanque  se 
výhody  setřou  a  možnost 
zúčastnit se celoroční soutěže 
mají  i  vyložení  nesportovci. 
Těší nás, že zájem i účast je 
stále vysoká. Připomínáme, že 
pro  „pořádek“  je  třeba  se  na 
jednotlivé  akce  hlásit  včas  a 
výhradně  písemnou  formou. 
Nezaváhejte,  volná  místa  na 
rok 2012 ubývají!
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Drakiáda
byla  loni  posunuta  až  na 
16.  říjen,  což  se  ukázalo 
jako  výborný  nápad.  Fou-
kalo  nám   krásně  a  více 
než  60 soutěžících  dětí  si 
mohlo  užít  pouštění  draků 
do sytosti. Neodmyslitelnou 
součástí akce bylo i opéká-
ní buřtů a brambor.

Mezi  novinky  patří  také 
Výstup na Kleť pro děti
s  hledáním  pokladu  a 
plněním zajímavých úkolů. 
Účastnici  se  mohli  poko-
chat překrásným výhledem 
z rozhledny a zároveň navštívit legendární planetárium. Těšíme se na další ročník této 
říjnové akce.

Bad Füssing / Gmünd, Pasov / Vídeň
Do obou lázní jezdí zájemci z naší obce i okolí dvakrát ročně. Čtyřhodinová relaxace je 
pro všechny jistě příjemným zpestřením jara i podzimu.

Oproti tomu Pasov a Vídeň si oblíbili především milovníci vánočního punče, pečených 
kaštanů, ozdob, a vůbec všeho co je možné na předvánočních trzích spatřit.
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Prosincové zpívání u Vánočního stromu
se stalo jakýmsi pomyslným zakončením společenského dění v obci, při kterém se i 
koncem minulého  roku  sešlo  více  než  sto  místních  lidí,  aby si  společně zazpívali 
vánoční písně, popřáli si k Novému roku a ochutnali cukroví a punč.

 INTERNETOVÉ STRÁNKY V OBCI … kde co najdete 
www.dolnitrebonin.cz - informace obecního úřadu, úřední deska, czechpoint
www.zstrebonin.cz - prezentace školy a informace především pro rodiče
www.tjdt.cz - prezentace oddílů TJ Dolní Třebonín, sportovní akce
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 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA  D.TŘEBONÍN 
Výlet dětí a rodičů na raftech
Před  začátkem  loňského  léta  se  vydalo  více  než  40  dětí  s  rodiči  na  oblíbený 
mimoškolní výlet na vltavských peřejích.

Školní výlety
Zatímco  děti  z  mateřské 
školy  se  vydaly  do  ZOO 
Hluboká  nad  Vltavou,  kde 
shlédly i plánované divadel-
ní představení, žáci základ-
ní  školy  odcestovali  na 
Táborsko  do  Chýnovských 
jeskyní.

Školní rok 2011 / 2012
byl  zahájen  za  přítomnosti 
pana  místostarosty,  nové 
paní  učitelky  a  především  čtrnácti  nových  žáků  prvního  ročníku.  I  pro  školní  rok 
2012/2013 máme ve školce 14 předškoláků. Do školy však nastoupí pouze 8 z nich.
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Adventní věnce
V rámci prosincové tvořivé dílny jsme se zaměřili 
na  výrobu  adventních  věnců,  které  jsou  tradiční 
výzdobou většiny dveří a vchodů.

Mikulášská besídka s nadílkou
se  konala  tradičně  začátkem  prosince  ve 
velešínské  Zlaté  Podkově.  Sál  byl  zcela  zaplněn 
rodiči,  prarodiči  a  sourozenci  dětí  navštěvujících 
naši školu. Děti si za svůj hodinový program plný 
básní, písní a tanečků vysloužily bohatou nadílku. 
Ty zlobivější si odnesly i trošku toho uhlí.

Vánoce ve škole
Vánoční čas děti ve škole prožívají 
především  zdobením  vánočního 
stromečku,  přinášením  drobných 
dárků  a  různého  cukroví  a 
výzdobou  celé  školy.  Dětem  ve 
školce  i  ve  školní  družině  pak 
Ježíšek  pod  stromeček  nadělil 
mnoho nových zajímavých hraček 
i učebních pomůcek.

Co nám dělá ve škole vrásky?
Letitý problém s nevyhovující 

kapacitou  a  tedy  i  přijímáním 
nových dětí do mateřské školy pokračuje. Pro příští školní rok hrozí problémy s volným 
místem i ve škole základní. Na vině je kromě malého počtu tříd s omezenou plochou i  
značně  nevyrovnané  věkové  rozvrstvení  dětí,  které  v  rámci  tak  malé  příspěvkové 
organizace, jako je naše malotřídní škola, přináší velké problémy.

Situaci v současné době neulehčuje ani novela školského zákona, která je nyní 
doplňována  řadou  zpřesňujících  výkladů  a  návodů,  a  které  chybí  kupříkladu  i 
prováděcí  předpisy.  Konkrétně  k  danému  tématu  není  jasné,  jak  přesně  budou 
přijímány „pětidenní“ děti.

Přes  složitost  situace  se  snažíme  při  přijímání  dětí  postupovat  co 
nejspravedlivěji. Nadějí pro rodiče, kterým nepřijme naše škola děti do předškolního 
zařízení,  je  dohoda  o  spolupráci  s  MŠ ve  Zlaté  Koruně.  Zde  se  rýsuje  zajímavá 
spolupráce,  v  rámci  které  mohou  mít  rodiče  z  naší  obce  polovinu  neinvestičních 
nákladů  hrazenou  z  prostředků  obecního  úřadu.  Podmínkou  samozřejmě  je  volná 
kapacita ve zlatokorunské školce.

   Mgr. Jan Švec, ředitel školy
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 INFORMACE PRO NÁJEMNÍKY SOCIÁLNÍCH BYTŮ 
 IV. KRUHU + ŘADOVEK 

V případě končící platnosti nájemní smlouvy je nutné si v předstihu vyzvednout 
na Obecním úřadě (paní Boušková) přílohy k nájemním smlouvám.

 MÍSTNÍ POPLATKY 
Poplatek ze psů

Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce a je 
držitelem psa. Splatnost poplatku je do 31. března každého roku. Výše poplatku není 
ve všech částech obce stejná. V případě, že chce poplatník uplatnit nárok na slevu 
(například poživatel invalidního, starobního, vdovského důchodu) je povinen předložit 
OÚ příslušný doklad.

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

Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a každá fyzická 
osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci. Sazba  poplatku je:
a) 450,-Kč pro každého poplatníka, který má v obci trvalý pobyt 
b) 450,-Kč pro poplatníka(y) vlastnící rekreační objekt. 

Splatnost obou poplatků je do 31.3.2012. Studenti a držitelé průkazu ZTP/P kteří 
chtějí uplatnit nárok na slevu jsou povinni předložit doklad např. potvrzení o studiu, 
průkaz ZTP/P.

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Poplatníkem je ubytovatel, který poskytne ubytování za účelem rekreace fyzické 

nebo právnické osobě.  Sazba poplatku je  10,-Kč za osobu a každý započatý  den 
pobytu, splatnost je do 30.6.2012. Při placení poplatku je ubytovatel povinen předložit 
OÚ ubytovací knihu.

Poplatek z ubytovací kapacity
Poplatníkem  je  ubytovatel,  který  poskytne  ubytování  za  úplatu  fyzické  nebo 

právnické  osobě.  Sazba poplatku  je  2,-Kč  za  každé lůžko  a  den.  Splatnost  je  do 
30.6.2012. Při placení poplatku je ubytovatel povinen předložit OÚ ubytovací knihu.

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

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

Kontakt: 380 743 647, e-mail: infodt@tiscali.cz
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 UPOZORNĚNÍ, ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI 

Jen napadly 2 cm sněhu a už jsou zde bohužel problémy se svozem 
domovního odpadu a průjezdností posypových vozů. Hlavní příčina těchto 
problémů tkví v neukázněnosti některých obyvatel v nové bytové zástavbě. 
Každý rok připomínáme, že osobní vozidla v kruzích je třeba zaparkovat 
tak, aby zde mohl projet i sběrný vůz. Bohužel, rok uplyne a stejný problém 
je zde znovu.

   Vím, že místo k parkování uvnitř kruhů je velmi omezené, to je třeba 
brát  jako fakt  a tomu se také přizpůsobit.  Není možné, aby byla osobní 
vozidla zaparkována více jak 1m od plotů, nebo aby zde parkovaly dodávky 
i  s  přívěsy.  V  momentě,  kdy  napadne  trocha  sněhu,  se  problém 
s průjezdností pro „popeláře a traktor s radlicí“ násobí a odvézt odpad je 
skoro nemožné.    

 Vrcholem cynismu nebo spíše hlouposti je, když nejmenovaný občan 
„upozorní“ popeláře, že do nové bytové výstavby je vjezd vozidlům o vyšší 
hmotnosti než 3,5t zakázán.

   Řidič sběrného vozu již nyní odmítá do kruhů jezdit s tím, že je zde 
velké nebezpečí poškození nevhodně zaparkovaných vozidel. Zatím jsem 
ho přemluvil se slibem, že  dojde ke zlepšení současného stavu. Pokud se 
tak  nestane,  budou  si  muset  nájemníci  bohužel  popelnice  odnášet  až 
k výjezdům z kruhů, nebo jim odpad nebude vyvezen.

Krajním  řešením  této  situace  bude  u  vyloženě  nepřizpůsobivých  a 
bezohledných občanů odstranění překážejícího vozidla odtahovou službou 
na jeho náklady.

 Problémy mohou provázet i odvoz sněhu. V případě, že by ho napadlo 
větší množství,  traktor s radlicí by neměl za současného stavu šanci kruhy 
projet.

  Předem  děkuji  za  pochopení  výše  uvedeného  problému,  rozumný 
přístup a za aktivní pomoc při jeho řešení. 

    Pavel Ševčík, starosta obce
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