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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 10. 11. 2015
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na vědomí
informaci Ing. Josefa Klímy k havarijní opravě
vodovodu a jeho vzdání se odpovědnosti v průběhu
stavby. Současně souhlasilo s uhrazením faktury firmě
JIPAMA s.r.o. za 1. část havarijní opravy.
- ZO vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru, který
se zabýval platbami záloh na dodávku el. energie obci a
doporučuje dojednat s dodavatelem snížení záloh
podle skutečné spotřeby posledních let.
- ZO schválilo Plán inventur za rok 2015.
- ZO schválilo příspěvek ve výši 3 000,- Kč SDH Domanín
na akci „S lampionem za Mikulášem“.
- ZO zvážilo možnosti úspor v dodávce el. energie obci
(jiný dodavatel, lepší podmínky u stávajícího

dodavatele, možnost aukce) a souhlasí s uzavřením
smlouvy se stávajícím dodavatelem firmou E.ON
Energie, a.s. na další období.
- ZO projednalo další postup ohledně nesouhlasu obce
s vyhlášením Krajinné památkové zóny „Třeboňská
rybniční krajina“ a pověřilo starostu, Ing. Janečka a
pana
Neumanna
k vypracování
odůvodnění
nesouhlasného stanoviska obce Domanín na „petici“.
- ZO vzhledem ke stávajícímu stavu souhlasilo
s výměnou zakrývacích pochůzných fošen na čističce a
pochůzných plechů na vodárně.
- Stejně jako v předešlých letech ZO souhlasilo
s poskytnutím příspěvku 5 000,- Kč na rok 2016
Oblastní charitě Třeboň.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Odečty vody za druhé pololetí proběhnou v týdnu od pondělka 28. 12. 2015 do neděle 3. 1. 2016
- Otevírací doba Obecního úřadu o Vánocích: Obecní úřad Domanín bude v době od 28. 12. 2015 do 4. 1. 2016
uzavřen. Veškeré hotovostní platby je možno provést do 23. 12. 2015 do 14 hodin.
- Svoz domovního odpadu o svátcích: Vzhledem k tomu, že všechny středy o vánočních svátcích jsou pracovními dny,
bude odvoz odpadu probíhat jako obvykle.
Vydávání vánočních kaprů a zpívání koled
Ve středu 23. 12. 2015 se budou před budovou Obecního úřadu vydávat vánoční kapři. Výdejní doba kaprů je od 14.00
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do 16.00 hodin. Přepravní tašky jsou zajištěny. Předštědrovečerní odpoledne si můžete zpříjemnit poslechem
a zpíváním koled u stromečku pod vedením Mgr. Petry Hejlové. Pro zahřátí bude připraven vánoční punč a drobné
občerstvení. Srdečně zveme všechny ke stromečku ve středu 23. 12. 2015 v 17.00 hod.
Nové dětské hřiště ve sportovním areálu
Součástí projektu sportovního areálu je i
dětské hřiště. Obec nyní připravuje žádost o
dotaci vypsanou Ministerstvem pro místní
rozvoj. Obracíme se zejména na maminky,
aby se zapojily do výběru herních prvků.
Pracovní schůzka se bude konat v pátek dne
4. 12. od 17 hodin na obecním úřadě.
Následně bude podobu a vybavení hřiště
projednávat a schvalovat zastupitelstvo
obce dne 8. 12. 2015. Poté si můžeme držet
palce, aby žádost byla úspěšná.
Tvar a velikost hřiště jsou patrné
z projektové dokumentace zpracované
Ing. Lukášem Kvíderou (je vydané stavební
povolení) – viz. obrázek.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil, zdraví a
úspěchů v roce 2016.
Obec Domanín, zastupitelé a redakční rada

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Domanínský betlém
Až půjdete na podvečerní procházku, nezapomeňte se podívat
do okna knihovny obecního úřadu na Domanínský betlém.
Vyšel z rukou členů keramického kroužku a bude k vidění od
první adventní neděle 29. 11. 2015 až do Tří králů 6. 1. 2016.
Každý člen keramického kroužku přispěl svojí „troškou do
betléma“, který je půvabnou ukázkou tvořivosti našich dětí a
maminek. Betlém bude instalován každým rokem v adventním
čase na obecním úřadě a bude postupně rozšiřován.
Historie betlémů
Vánoce jsou v naší kultuře zakotvené jako největší svátky v roce. Slavení vánočních svátků od nepaměti doprovázejí
různé zvyky i tradice. Dávno předtím, než lidé začali zdobit vánoční stromečky, však vznikla jiná tradice, a to jesličky. Ty
2

www.domanin.cz

PROSINEC 2015  ČÍSLO 104

se staly symbolem Vánoc. Jejich vznik je spojován s Františkem z Assisi. Ten v touze prožít vánoční noc prostě, jako při
narození Ježíška v Betlémě, před vánocemi roku 1223 postavil v lesní jeskyni nedaleko Greccia v italské Umbrii jesle.
Vystlal je senem a kolem nich postavil dvě živá zvířata, osla a vola. U jeslí, jako u oltáře, sloužil o štědrovečerní noci mši,
při které se mu dle pověsti zjevilo Jezulátko.
Prvním umělým betlémem byl dle názoru badatelů betlém vyrobený roku 1291 sochařem Arnolfem da Cambiou, který
ho zhotovil na zakázku chrámu Saint Maria Maggiore v Římě. Jednalo se o soubor soch představujících Ježíška, Marii,
Josefa, obě zvířata a tři krále. Postupem doby si betlémy nechávali zhotovit v bohatých šlechtických rodinách a jejich
nádhera oplývající zlatem a drahými kameny byla měřítkem vznešenosti majitele.
V českých zemích se počátek stavění betlémů datuje do poloviny 16. století. Vznikaly v kostelích a první jesličky
s loutkou Jezulátka a Marií v životní velikosti postavili jezuité v Praze v r. 1562. Po církvi začala betlémy ve svých sídlech
stavět šlechta a v polovině 18. století i měšťané. Do lidových vrstev pronikly betlémy až na konci 18. století. Traduje se,
že se tak stalo poté, co je Josef II. v kostelech zakázal. Prostí lidé si je však nechtěli nechat vzít a začali je umisťovat do
svých domácností. Bývalo zvykem, že se domácí betlém každým rokem rozšířil o nějakou tu postavičku a v mnohých
domácnostech pak zabíral značnou plochu. Stavění betléma byl v rodinách jeden z nejvýraznějších okamžiků Vánoc. Při
jejich výrobě se uplatňovaly různé materiály jako dřevo, papír, sláma, perníkové těsto, hlína, vzácněji se betlémy
odlévaly z cínu.
Základem betlému je Svatá rodina a tři králové. Tvůrci si ostatní části přizpůsobili místu, kde žili. Celý výjev se tak
přenesl do místního prostředí, na Příbramsku nechyběli horníci, v jižních Čechách rybáři, ve městech kupci, na vesnici
prostí venkované, betlémy byly doplňovány o místní domky a přírodní scenerie. Každý přinášel božskému dítěti dárek.
Betlémy se staly obrazem života prostých lidí. A to je na nich to nejkrásnější.
A kdo bylo vlastně to božské dítě, okolo kterého se všechno v betlémech točilo? Většina historiků určuje Ježíšovo
narození mezi roky 7 a 4 př. n. l. Podle Matoušova evangelia se Ježíš narodil v judském městečku Betlémě a byl synem
tesaře Josefa a Marie. Život prožil v Nazaretu, odtud přídomek Nazaretský. Za svého života hlásal slovo boží,
autentičnost a neokázalost v lásce k bohu a k bližnímu svému. Jeho život a působení je středem křesťanské víry. Byl
dokonalým člověkem, vzorem pro jednání křesťana a základem jeho morálky. Nikdo neví, jestli doopravdy žil a jestli byl
takovým, jak se o něm po staletí říká. Ale legenda o něm a o jeho zrození je překrásná a kdo ví…

Olga Stuchlíková

KULTURA

Jana Pumprová,
SDH Domanín
www.domanin.cz
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Líbil se Vám Mikuláš se svým doprovodem na loňské vánoční besídce?
Mohou Vás navštívit i doma.
Stačí zavolat: 776 217 587 nebo napsat: mgr.michalova@seznam.cz

Marie Michalová

VÁNOČNÍ PŘÍLOHA PRO DĚTI
Pomůžete Ježíškovi najít cestu do Domanína?

Najdete pět rozdílů?

Jaroslava Žemličková
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