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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 21. 2. 2017  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 

s uspořádáním oslav „II. sjezd rodáků u příležitosti 

650 let obce Domanín“ v termínu 3. 6. 2017.  

  

- ZO schválilo s účinností od 1. 3.2017 „Pravidla pro 

zadávání samovýrob palivového dřeva“ včetně 

vzoru smlouvy o samovýrobě dříví. Více v rubrice 

„Z obecního úřadu“.  

- ZO souhlasilo s provedením výběrového řízení na 

výstavbu dvou výhyben dle projektové 

dokumentace „Úpravy místní komunikace Domanín 

Ostende“, přičemž osloveny budou firmy 

HYDRO&KOV s.r.o. Třeboň, Lesostavby Třeboň a.s., 

SWIETELSKY stavební s.r.o. J. Hradec a Jipama s.r.o. 

Hrachoviště, kritériem bude nabídková cena, doba 

záruky bude min. 60 měsíců a termín realizace do 31. 

5. 2017. 

- ZO souhlasí se vstupem do jednání s O2 Czech 

Republic a.s. na odstranění telefonní budky. 

 

- ZO udělilo výjimku ze stavební uzávěry na 

výstavbu garáže o rozměrech 7 x 9 m na p.č. 

1608/16 v k.ú. Domanín u Třeboně za podmínky 

nepřekročení 20% zastavitelnosti pozemku.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách 

obce. 

Martin Kolík 

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
- Oprava kanalizačních šachet: Provedena byla oprava dvou poškozených (svalených) šachet. U třetí šachty „V 

úžině“ u Stávku došlo k pootočení mříže tak, aby i cyklisté s úzkým pláštěm kola mohli projet bezpečně.    

- Dlažba v keramické dílně: Na betonovou podlahu byla položena nová dlažba, provedeny byly opravy omítek, 

výmalba a přesun vypínače světel ke vchodovým dveřím.  

- Ptačí chřipka v Ledenicích: Dne 31. 1. 2017 vydala do odvolání Státní veterinární správa nařízení k zamezení 

šíření nebezpečné nákazy. Katastr Domanína byl zařazen do pásma dozoru. Více informací na úřední desce a 

webových stránkách obce.  

- Obecní dříví: Zájemci o zapsání do pořadníku se mohou hlásit, jejich zápis bude platný jeden rok. V současné 

době však obec samovýrobu dřeva nezadává a v nejbližších měsících se situace zřejmě nezmění. Za poslední dva 
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roky obec prodala celkem pouze cca 20 prostorových metrů (zejména vrby, břízy a borovice). Zadání samovýroby 

obvykle vyplynulo z momentálních potřeb obce (vyčištění hrází a břehů rybníků před opravami, skácení 

nebezpečných stromů u cest a obydlí). Pro případy, že bude k dispozici větší množství dřeva pro samovýrobu, platí 

od 1. 3. 2017 pravidla pro zadávání samovýrob, která jsou k dispozici na úřední desce a webových stránkách obce. 

Prodej dřeva bude za tržní ceny.  

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Oslavy 650 let Domanína 

O vesnici Domanín je dochována první písemná zpráva z roku 1367. V ní se uvádí, že ji koupili páni Petr, Oldřich, 

Jan a Jošt z Rožmberka od rytíře Fraňka ze Zalin.  

Je jen málo příležitostí, kdy lidé žijící v Domaníně, lidé, kteří se zde narodili nebo k němu mají nějaký hlubší vztah, 

mohou společně odsunout do pozadí rozdíly věku, profesí, majetkových poměrů, víry a politických názorů. 

Zajímavé je, jak v roce 1967 k oslavám 600 let Domanína přistoupili naši předci, jak do brožurky „Život 

v Domaníně“ vepsal pan Jan Nouza:  

„Dne 28. září oslavoval Domanín dvě výročí: 600 let od založení obce a 100 let od otevření zdejší školy. 

Pozvaní hosté, rodáci a místní občané se sešli v sále Jednoty, kde je přivítal tajemník MNV s. Trnka, archivář 

okresního archivu v J. Hradci Dr. Zelinka seznámil shromážděné s historií obce, předseda MNV Karel Klestil s historií 

školy. Součástí oslav byla výstava v učebnách školy, kde si návštěvníci mohli prohlédnout práce žáků, kroniky, staré 

dokumenty a obrazy našeho občana, akademického malíře J. Holešínského. Oslava byla zakončena taneční 

zábavou.  

Slavnostním chvílím předcházelo mnoho práce pro zkrášlení obce. Náves dostala asfaltový povrch, přibyly 

další metry nových chodníků, byl přemístěn pomník, opravena kaple, oplocena školní zahrada – vše nákladem 

345 000,- Kč. Pomáhalo mnoho občanů, organizaci oslav zajišťovala rada MNV.“  

Oslava 600 let Domanína v roce 1967 byla na dlouho poslední. V kronice obce je zaznamenáno, že na rok 1993 

připadlo 100 let trvání místního hasičského sboru, v té době však členská základna nepracovala a významné výročí 

nikdo neoslavoval. Pak jsme tu měli I. sjezd rodáků v roce 2001, další organizován nebyl. Poslední velká oslava 

byla 120 let trvání SDH Domanín v r. 2014.  

Připravovaná oslava 650 let Domanína se bude konat v sobotu 3. 6. 2017. Pokud můžete, nic si na tento termín 

neplánujte, určitě si každý přijde na své. Podoba oslav sice ještě není zcela hotová (pracují na ní v současné době 

členové zastupitelstva), ale základní body jsou jasné: kapely, mše, proslov s přivítáním přítomných - zejména 

rodáků, výstava fotek, promítání filmů Domanín, pozvání moravského Domanína. Postupně budou oslovováni ti, 

kterých se organizace oslavy a její průběh bezprostředně týká, prosba o pomoc bude směřovat i k těm, kteří mají 

zkušenost z organizování posledních rodáků.  

Věřím, že jsme schopni společně uspořádat skvělou a důstojnou oslavu, na kterou budeme dlouho vzpomínat. 

       Martin Kolík 
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