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•

Ze dne 29.9.2013 vyjímáme:
•
•

•
•

ZO vyhlásilo záměr pronájmu bytu č.
2 v bytovém domě č. p. 92.
odsouhlasilo návrh dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo „Rekonstrukce místní
komunikace v severní části obce“.
K navýšení ceny došlo o vícepráce, tj.
odstranění a likvidace pneumatik
z původní komunikace, odstranění
podmáčeného neúnosného podloží a
zpevnění položením geotextílie se
štěrkem.
odsouhlasilo provedení generální
opravy vodovodu u rybníka Makšák
v délce cca 105 m firmou Jipama s. r. o.
souhlasí
se
zadáním
realizační
dokumentace na sportovní areál. Ta
bude obsahovat provedené hrubých
terénních
úprav,
komunikaci,
odvodnění dešťové vody, splaškové
vody a přípojku elektřiny a vody, dále
víceúčelové hřiště, dětské hřiště a
přístřešek.

www.domanin.cz

pro zlepšení tepelné pohody na
obecním úřadě souhlasí s vyčištěním
půdy, s pokládkou minerální vaty a
s pořízením dvou nových přímotopů
do klubovny obecního úřadu.

Ze dne 29.10.2013 vyjímáme:
•

•

ZO souhlasí s uzavřením nájemní
smlouvy s původním nájemcem na
dobu určitou do 30. 4. 2014 s tím, že
nájemné je splatné vždy do 25. dne
v měsíci. Při nesplnění této podmínky
bude nájemní vztah ukončen do konce
následujícího měsíce.
souhlasí s uzavřením smlouvy o
mimořádném příspěvku na činnost
Místní akční skupiny Třeboňsko v r.
2014. Díky MAS obdržela obec na
dotacích v posledních letech přes
2 mil. Kč.

I. Hantová
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Informace z obecního úřadu

 Položením věnce k Památníku padlých byla 28.10.2013 uctěna památka padlých z
1.světové války.
 Ke dni veteránů 11.11.2013 byla položením kytice uctěna památka veteránů.
 Státní svátek 17.11.2013 - Den boje za svobodu a demokracii - uctíváme vyvěšením
státní vlajky, kterou nám opět někdo ukradl.

O prvním lednovém víkendu bude
probíhat odečet vody. Tam, kde
nebude možné odečet provést, prosíme
vlastníky o nahlášení stav vodoměru
na email: info@obec-domanin.cz nebo
tel. 384 723 126, 725 108 828.

Tradiční
rozvoz
kaprů
proběhne
v pondělí dne 23.12.2013 od 13 hodin.

Platby za poplatky a za vodu je možné
posílat přímo na účet obce po domluvě
s účetní. Č.ú. 246895377/0300 ČSOB.

Domácí kompostéry
Obec Domanín se připojuje do projektu „Domácí kompostování v Jihočeském kraji“
prostřednictvím Svazu měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK). Cílem je snížení množství
biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve směsném komunálním odpadu (např.
tráva, listí).
SMOJK domácí kompostéry pořídí, příslušná obec je bude dále distribuovat na svém
území proti podpisu občanům. Kompostéry budou ve vlastnictví SMOJK po dobu
udržitelnosti projektu. Kompostéry bezplatně zapůjčí obci a ta je následně podle předem
stanovených pravidel poskytne občanům. Po ukončení udržitelnosti projektu (5 let) budou
bezplatně předány do vlastnictví obce (ta je může následně taktéž předat do vlastnictví
konečných uživatelů).
Předpokládaný termín dodání kompostérů je květen 2014.

Obecní úřad nabízí našim občanům možnost přivýdělku při údržbě
veřejného prostranství (prohrnování sněhu, drobný úklid, sečení atd.).
V případě zájmu se obraťte na obecní úřad.
www.domanin.cz
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Jak jsme volili v Domaníně
Na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR konané ve dnech 25. a 26. 10. 2013 se
dostavilo 190 voličů z 290. Osm lidí zde odvolilo
na voličský průkaz. Volební účast byla 66,78 %.

Volby do Poslanecké sněmovny PČR

ANO 2011
ČSSD

KSČM
TOP 09

Počet hlasů kandidujících stran:
KSČM
42 Hlasů
TOP 09
32 hlasů
ANO 2011
29 hlasů
ČSSD
26 hlasů
Úsvit přímé demokracie
16 hlasů
ODS
11 hlasů

KDU-ČSL
Česká pirátská strana
Strana zelených
Zemanovci
Hlavu vzhůru
hnutí Změna
Dělnická strana soc. sprav.

9 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
5 hlasů
3 hlasy
2 hlasy
1 hlas
I. Hantová

Zastupitelstvo obce přeje
všem našim občanům

příjemné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví

do nového roku 2014.
www.domanin.cz
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Příspěvky od občanů

Milí čtenáři, bez mučení se přiznám, že vymýšlet a psát příspěvky do zpravodaje je pro mne věcí
náročnou a vyčerpávající. Proto jsem si tentokrát celou věc usnadnil a poprosil svého švagra, který si v
poslední době oblíbil návštěvy Černého kontinentu, aby nám o této zemi a jejích obyvatelích napsal
nějaké zajímavosti. Snad se i Vám budou jeho příspěvky líbit a možná to bude pro některé z vás
inspirace na dobrodružnější dovolenou.
O. Blažek

Afrika v srdci
Říká se, že ten, kdo Afriku navštíví, ji
buď prokleje a nechce ji nikdy více
vidět, anebo si ji zamiluje, vrací se k ní a
černý kontinent navždy zůstane v jeho
srdci. Proč to tak je, těžko říct,
každopádně na mě východní Afrika
zapůsobila tím druhým způsobem a
navštívil jsem ji celkem třikrát… zatím.
Určitě největší vzpomínky mám na
první návštěvu v roce 2010, kdy jsem
pobyl v Keni, Tanzanii a na Zanzibaru
téměř měsíc. K tomuhle výletu mě tak
trochu přivedl můj švagr, zkušený
cestovatel, a touha poznávat nové země, o
kterých jsem v mládí často četl a snil.
Nakoupili jsme letenky, nechali se
naočkovat a v únoru vyrazili z Třeboně na
pražské letiště směr africký kontinent.
S tureckou
leteckou
společností,
s přestupem
v Istanbulu,
jsme
byli
v Nairobi, hlavním městě Keni, za
nějakých 16 hodin. Nairobi leží téměř na
rovníku, počasí je zde tropické a teplotní
rozdíl oproti únorovým mrazům u nás
značný. Výstup z letadla přirovnávám
k situaci, jako když u nás v parném létě
vstoupíte do čerstvě zalitého skleníku.
S kapkami potu na tváři jsme před
budovou letiště vyhledali spoj do města
Arusha v severní Tanzanii. Naším cílem
bylo vidět africké safari a národní parky
v okolí tohoto města, patřící mezi
nejkrásnější na světě. Už při cestě
mikrobusem jsme pozorovali nádhernou

www.domanin.cz

krajinu, savany s akáciemi a baobaby,
masajské vesnice s místními obyvateli,
kteří na nás nikdy nezapomněli zamávat.
Cesta ubíhala pomalu, byla prašná, plná
výmolů a stejně jako okolní půda měla
červenou barvu. Asi po hodině jízdy jsme
si všimli, že stejnou barvu máme na
oblečení, na kůži i na vlasech. Smáli jsme
se tomu a červený všudypřítomný prach
nás pak provázel po celou dobu naší cesty.
Do Arushi jsme přijeli navečer, ubytovali
se v malém hotýlku a domluvili si týdenní
safari s jednou místní společností. Ráno na
nás čekal džíp s ozbrojeným řidičem,
kuchařem a další tři turisté, mladí
novomanželé
ze
Srbska
a
jedna
Angličanka. V plném obsazení jsme vyjeli
vstříc novému dobrodružství, čekali na
nás národní parky Manjara, Serengeti,
Ngorongoro a Tarangire. Nikdy před tím
jsem na safari nebyl, těšil jsem se a čekal
až nějaká zvířata, která znám ze zoo,
zahlédnu. To, co jsem však uviděl, mi
doslova vyrazilo dech. Obrovská stáda
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pakoňů, zeber, antilop, buvolů, slonů…
připadal jsem si jako v ráji zvířat. Střecha
džípu se dala sundat, výhledu nic
nebránilo, zvířata jsou na auta zvyklá a
přiblíží se na takovou vzdálenost, že si na
ně můžete skoro sáhnout. Největší aktivita
zvěře byla ráno a večer, kdy nejsou tak
vysoké teploty. Nad savanou vychází
slunce a my projíždíme mezi pasoucími se
africkými slony, nebo vyhřívající se lvice
na skále, co se natáčí za našimi fotoaparáty
jako nějaké modelky - to jsou zážitky, na
které se nedá zapomenout. Řidič s námi
najezdil stovky kilometrů a viděli jsme
snad všechny druhy africké zvěře. Večer
jsme v kempech postavili stany, popíjeli
místní pivo Kilimanjaro a dlouho
diskutovali o zážitcích předešlého dne.
Netušili jsme, že na nás zážitky čekají i
v noci.
Kempy
nejsou
oplocené,
koncentrace zvěře je vysoká, tak je
poměrně běžné, že nějaká zvířátka zavítají
až k vašemu příbytku. Jednou nás
navštívilo sedm kaferských buvolů, pásli
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se mezi stany a další noc nám do stanu
vlezla
dvě
prasata
bradavičnatá.
Neublížila nám, jen přišla zkontrolovat
cizí návštěvníky… dovolili jsme si
přenocovat na jejich území. V národních
parcích žijí i místní obyvatelé - Masajové.
Za poplatek jsme navštívili jednu jejich
vesnici, podívali se do maňaty, chýše
uplácané z bláta a trusu, a zatančili si
s nimi jejich tanec. Je to spíš takové
skákání do výšky, kdo vyskočí nejvýš,
stane se náčelníkem. Týden rychle utekl a
nás čekala další safari (safari znamená
svahilsky cesta) už ne za zvířaty, ale na
více než tisíc km vzdálený jih Tanzanie.
Vydali jsme se k jezeru Malawi pod pohoří
Liwingstone, kde potkat bělocha je více
než výjimečné. Ale o tom až příště.
R. Linda
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Vážení občané,
tímto článkem bych Vás chtěl informovat o tom, co
plánuji na pozemku, kde kdysi stál statek paní Matějkové v
Domaníně č.p. 2. Zároveň bych rozptýlit některé fámy, které
kolem tohoto pozemku kolují a taky uklidnit ty, kteří už mají
dopředu obavy z toho, co by je mohlo v této lokalitě ohrozit.
Myslím si, že je to místo jako stvořené pro podnikání a
že by byla velká škoda jej zastavit rodinnými domy. Dokonce si snadno dokážu na tomto
místě představit pension s útulným ubytováním, upravenou zahradou a restauraci
s příjemným personálem. A takhle jsem se svěřil skoro před dvěma lety i architektovi.
Ale protože nejsem ani hospodský ani hoteliér, tak jsem mu v první řadě řekl, že
potřebuji objekt, kde bude umístěn obchod, sklad vodou ředitelných barev a míchárna tak,
jak ji dnes provozuji na č.p. 109. Potřeba větších skladových prostor, obchodu a lepšího
přístupu k hlavní komunikaci je pro mne naprosto zásadní! Dále bych chtěl podotknou, že
od začátku jsme se snažili řešit celou lokalitu v rozsahu objektu, který tam původně stál.
A tak téměř po roce příprav, shromažďování všech nutných vyjádření, souhlasů,
studií atd. se úředníkům na Stavebním úřadu v Třeboni dostala žádost o vydání územního
rozhodnutí k umístění stavby: „Míchárna barev, pension, relaxační centrum s restaurací
včetně přípojek“.
Celá stavba je rozdělena do tří etap. První a zásadní je výstavba objektu, kde bude už
zmíněná míchárna, sklad a obchod. Je to ta část, kde měl bývalý statek stodolu a kde byl
sklad umělých hnojiv. Zároveň je to jediná část objektu, ze které se vidím finančně a o jejím
využití jsem přesvědčen na 100%.
V současné době si nejsem jist, jakým způsobem bude probíhat výstavba
2. a 3. etapy. Zda k ní za daných okolností vůbec někdy dojde. A pokud ano, tak v jakém
rozsahu včetně případné úpravy využití. Samozřejmě se dostalo i na vyjádření mých
sousedů, kteří urputně začali proti stavbě bojovat. Dvakrát se odvolali a tak se teď bude
čekat na vyjádření úředníků krajských.
Snaha stavbu pozdržet a komplikovat, stejně tak jako v případě výstavby cyklostezky
a hřiště vychází. Naštěstí jsem s tímto vývojem u svojí stavby od začátku počítal. Až bude,
tak bude. Avšak u cyklostezky a hřiště - tedy u staveb, kde převažuje veřejný zájem, můžu
jen konstatovat, že na jednání některých z nás doplácíme my všichni.
P. Košina

www.domanin.cz
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Domanínské zajímavosti

Co máme v obci nového?
Nově udělaná silnice v severní části obce, včetně
veřejného osvětlení.

Na dětském hřišti je nový hrací prvek, který je
spolufinancován ze Svazku obcí regionu
Třeboňsko.

A nová výsadba v parčíku u obchodu.
Jak dlouho vydrží takto upravená?...

Děti již několik týdnů trénují koledy, aby nám
zazpívaly u vánočního stromu…

L. Hůdová

www.domanin.cz
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Víte, že…

www.domanin.cz

(zde na pokračování vydáváme kopii kroniky naší obce)
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Co se chystá
S lampionem za Mikulášem

Srdečně zveme všechny děti na netradiční
Mikulášskou nadílku.
Sežeňte si lampiony a pojďte s námi lampiónovým
průvodem za Mikulášem!
Nadělovat se bude v neděli 8.12.2013 v Jihočeské
hospůdce.
Sraz všech dětí s rodiči a lampionem před
Obecním úřadem v 17 hodin.
Mikuláš, Anděl a čerti

Vánoční keramická soutěž
Po domluvě s vedením obce bude opět vyhlášen další ročník soutěže o „nejkrásnější vánoční
výrobek“. Vyhlášení soutěže proběhne v úterý 17.12.2013 v 17 hod na Obecním úřadě.
Porota bude složena z řad veřejnosti a vedení obce.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte se podívat na krásné vánoční výrobky našich dětí!

Zpívání pod vánočním stromem
Přijďte si poslechnout vánoční koledy a
naladit se vánoční atmosférou v neděli 22.12.2013
od 17 hodin u vánočního stromu. Děti již pilně
nacvičují s paní Petrou Hejlovou…

29.10 2003 přiděleno ev.č. MK ČR E 14831
vychází 6x ročně
Redakční rada: Z. Neumann, O. Blažek, Ing. S. Janeček, Ing. V. Jirka CSc., Ing. L. Hůdová, Mgr. P. Hejlová,
Z. Švehla, P. Košina
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