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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 17. 4. 2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení 

výběrové komise souhlasilo s pronájmem bytu 1+kk 

(garsonky) v domě č. p. 101 panu Ondřeji Jirouškovi.  

- Zastupitelstvo obce odkládá podání žádosti o 

registraci akce „Novostavba požární zbrojnice na 

p. č.811/18 v k. ú. Domanín u Třeboně“ pro možnost 

čerpání 50% státní dotace MV ČR a pověřuje starostu 

získáním informací.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

       Martin Kolík

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Jarní sběrový den a čistota obce: V sobotu 7. dubna počasí přálo a občané dovezli na náves celkem 

5 vrchovatých kontejnerů elektrospotřebičů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Obecní úřad každoročně 

podporuje domanínské myslivce přistavením kontejneru, finančním příspěvkem a máme opět perfektně čistý 

katastr obce. Problém je se sutí. Upozorňujeme občany a firmy, že není možné Váš odpad ukládat na jakýkoli cizí 

pozemek a obec žádné takové místo k uložení nemá. Při zjištění původce hrozí nejen odvoz na vlastní náklady. 

 

- Zahájena oprava kostela a márnice u sv. Jiljí: K opravám byl vybrán termín mezi Velikonocemi a letní sezónou. 

Prosíme návštěvníky, aby byli opatrní a strpěli stavební práce prováděné firmou J. K. Stavební s.r.o., Třeboň.    

 

- Ořez větví: Z bezpečnostních důvodů byl proveden ořez větví nad silnicí na Kojákovice naproti kravínu. 

Zakráceny byly i větve dubů na cestě ke hřbitovu.  

- Cesta na Brannou: Obec také letos na jaře provedla opravy nejnebezpečnějších výtluků.  

- Obecní úřad: Letos dosloužily dvoje ze čtyř akumulačních kamen, proto proběhla jejich výměna. Stejně tak 

vypovědělo službu staré zabezpečovací zařízení, které bylo nahrazeno modernějším.  
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Brigáda domanínských myslivců   

Již 15. rok se konala brigáda, při které byly posbírány odpadky v okolí 

silnic ve všech směrech z obce. Uklizeny byly také přilehlé polní a lesní 

cesty. Myslivci naplnili 4 přívěsy odpadky všeho druhu, opět nejvíce 

plasty. Souběžně byla provedena také oprava plašičů zvěře podél silnic 

(modré odrazky umístěné na dřevěných kůlech nebo stromech), která je nutná vícekrát v roce.  

                          Veronika Pouzarová, MS Pláně Domanín 

Jarní tvoření 

V odpoledních hodinách 24. března proběhla akce Jarní tvoření, kde měly děti možnost si vyrobit jarní a 

velikonoční dekorace. Rodiče, babičky ani kamarádi tvoření jen nepřihlíželi a také se pustili s radostí do výroby. 

Výsledkem byly opravdu hezké a zajímavé věci, ze kterých se všichni těšili. Velké poděkování patří panu Kunertovi, 

který zájemce učil plést pomlázky, které byly také velmi pěkné. Nechybělo samozřejmě výborné sladké pohoštění.  

Jarní tvoření se konalo poprvé a dle zájmu dětí a dospělých, doufejme, ne naposledy. V průběhu loňského roku 

bylo uspořádáno mnoho povedených akcí pro děti (Karneval, Čarodějnice, Dětský den, Podzimní tvoření, 

Mikulášská). Nesmíme zapomenout ani na vynikající akci Černá paní pořádanou SDH Domanín či zpívání při 

různých příležitostech pod vedením Mgr. P. Hejlové nebo keramický kroužek pro děti a vůbec další akce, které se 

kdy pro děti konaly.  Za každou akcí je samozřejmě spousta práce a času mnoha lidí.  Važme si všichni toho, že 

v naší obci se pro děti něco dělá, ne všude je to pravidlem… 

Domanínské maminky děkují obci za zapůjčení prostor. Akce byla realizována pod záštitou Sboru dobrovolných 

hasičů Domanín za finančního přispění obce Domanín.  

Veronika Pouzarová  
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