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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 
- Výlov Makšáku: Z Makšáku bylo do rybníka Nového (koupaliště) převezeno 40 kaprů, 5 amurů, 20 candátů, 10 

štik a bílá ryba (plotice, cejn). Do Stávku šlo cca 30 karasů. Dále bylo do Nového přivezeno 300 menších kapříků, 

další ryby budou následovat.  

- Svozový den: Elektrospotřebiči, velkoobjemovým a nebezpečným odpadem byly před Velikonocemi opět zcela 

naplněny 4 velké kontejnery. Dobrou zprávou je, že celkové množství odpadu za obec o pár tun v roce 2016 kleslo 

a občané si více zvykli třídit -viz tabulka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vodárna: Na základě poruchy jednoho ze dvou výkonných čerpadel, které čerpají upravenou vodu do sítě a do 

vodojemu, bylo zakoupeno nové čerpadlo. Porouchané čerpadlo bylo odvezeno do servisu k posouzení rozsahu 

poškození a následně opraveno. Opravené čerpadlo bude připraveno pro rychlou výměnu v případě další poruchy. 

- Přípravy oslav 650 let Domanína konané 3. června: V tomto zpravodaji najdete program oslav. Připravuje se tisk 

pozvánek, které také včas obdržíte do schránek. Oslavy naší malé vsi jsou chystány pro všechny, kteří mají vztah 

k Domanínu, narodili se tady, bydlí tu, nebo sem rádi jezdí. Povedlo se nám domluvit příjezd přátel z moravského 

Domanína (cca 25 hostů), zajistit pestrou zábavu pro dospělé i děti a zcela výjimečně bude přes Domanín jezdit 

vlak.  

 Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Občané (t) 60,32 61,23 59,67 59,09 57,84 63,9 

Podnikatelé (t) 15,27 15,54 15,05 14,99 13,12 13,05 

Hřbitov (t) 16,09 18,95 15,73 18,79 18,21 3,58 

Třídění (t) 3,328 2,453 2,452 2,487 4,933 7,525 

Dvůr do 1/2 roku 2014, dále sběrové 

dny (t) 

3,014 2,538 4,825 21,766 13,38 11,415 

Celkem tun 98,022 100,71 97,727 117,12 107,48 99,47 
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- Úpravy návsi v Domaníně: Ve čtvrtek 20. 4. se uskutečnila beseda s občany k možnostem úprav návsi. 

Projektant Ing. Otepka předkládal otázky, varianty možných řešení. Přítomní občané mohli ihned reagovat. 

Zazněly obavy z rychle jedoucích aut od Spolí, které při smyku mohou poškodit zaparkovaná auta. Diskutována 

byla potřeba spíše realizovat stavební úpravy, než přidávat značky a čáry – ty bývají neúčinné. Z debaty též 

vyplynulo, že řada komplikací je způsobena tím, že není od ploch k parkování vymezena silnice od Spolí až po 

hlavní křižovatku. V turistické sezóně poslední roky začínají problémy s parkováním u obchodu a naproti němu. 

Překvapivě při besedě svitla naděje na dopravní vyřešení zúženého profilu silnice „mezi domy“ nad horním 

parčíkem, kde jsou v nebezpečí jak chodci, tak řidiči automobilů.  

Po vyhotovení konkrétních návrhů řešení úprav návsi projektantem, proběhne opět diskuse v zastupitelstvu a též 

s občany formou besedy.  

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

PRVNÍ POMOC 

aneb základní kroky k záchraně života 

PŘEDNÁŠKA pro veřejnost 

KDY: pátek 12. 5. 2017 od 17.00 hodin 

KDE: na Obecním úřadě Domanín 

VSTUP: ZDARMA 

DOBA TRVÁNÍ: cca 2 hodiny 

Při bezvědomí a mdlobě u dospělých i dětí, seznámení s aplikací ZÁCHRANKA a AED 

(automatický laický defibrilátor). 

Přednášet bude Přemysl Pumpr. Případnou účast potvrdit na tel.č. 773 882 424, kapacita bohužel omezena. 

Jana Pumprová 

 

Tradiční sběr odpadu v okolí Domanína 

Hezké počasí přálo domanínským myslivcům 

v neděli 9. dubna při sběru odpadků kolem silnic ve 

všech směrech z obce. Uklizeny byly také přilehlé 

polní a lesní cesty. Čtyři skupiny posbíraly přívěsy 

naplněné rozmanitými věcmi, především plasty 

všeho druhu. Při této příležitosti byla provedena 

kontrola odrazek kolem silnic sloužících k zabránění 

vběhnutí zvěře do vozovky. Odrazky jsou umístěny 

podél silnic již několik let a bezesporu plní svoji 

funkci. Bohužel, stejně jako v předešlých letech jsou 

tyto plašiče zvěře na některých místech ve špatném stavu, proto jsou nutné opravy většího rozsahu, které budou 

provedeny v příštích dnech.   

Veronika Pouzarová, MS Pláně Domanín  
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Domanínské maminky zvou všechny malé i velké děti na 

Kdy:  

sobota 27. 05. 2017 
 

Sraz:  

v 15:00 hodin u obecního úřadu, odkud se půjde "šipkovaná" 
 

Další program proběhne na víceúčelovém hřišti u myslivny.  
Zábava a soutěže budou připraveny pro děti všech věkových skupin.  
Na závěr budou vyhlášeni vítězové soutěží v jednotlivých kategoriích. 

Občerstvení pro děti bude zajištěno.  
 

Za bezpečnost dětí na Dětském dni zodpovídají jejich rodiče.  
 

Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín  
za finančního přispění obce Domanín.  

 

První velikonoční ročník turnaje ve stolním tenisu 

Domanínský okrašlovací spolek rozšířil sportovní aktivity a po novoročním turnaji poprvé uspořádal neméně 

vydařený velikonoční turnaj. Sportovní klání vysoké amatérské úrovně se uskutečnilo v sále Jihočeské hospůdky – 

děkujeme p. Šírkovi za poskytnutí soutěžních prostor. Hrálo se na dvou stolech, rozdávaly se krásné medaile 

z keramické domanínské dílny - šikovným rukám patří dík. Při účasti 15 hráčů a hráček (z toho jeden junior) se 

odehrála spousta napínavých zápasů v dobré atmosféře a i po ukončení soutěžních zápasů se hrálo dál až do 

večerních hodin. Ve skupinách se hrálo systémem každý s každým.  

Ženy:   Muži: 

1. Lucie  1. Martin 
2. Pavla  2. Láďa M. 
3. Jana  3. Pepa N. 

              4. Jakub  
 

Muži: skupina A skupina B  čtvrtfinále 

1. Láďa M. 1. Láďa Š.  Láďa M. - Přema 2:0  
2. Martin  2. Míra    Láďa Š. - Kuba  0:2 
3. Pepa N. 3. Ondra   Míra – Pepa N.  0:2 
4. Kuba  4. Přema  Martin – Ondra  2:1 
5. Aleš  5. Pepa B.  
6. Radim 

 
semifinále    o 3. místo   finále 

 
Láďa M. – Pepa N. 2:1  Pepa N. – Kuba 2:0  Martin – Láďa M.   2:1 
Martin - Kuba  2:0  (14:12, 11:6)   (21:14, 21:23, 21:13) 

             Josef Novák 

 

KULTURA 

 

 

 

 

 

 

       Těšíme se na Vás! 
 

 

 

Jaroslava Žemličková 
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Obec Domanín vás srdečně zve na  

 

oslavu 650. výročí založení obce Domanín  
a sraz domanínských rodáků a přátel 
v sobotu 3. června 2017 

Program oslav:  

Veškeré uvedené atrakce jsou v průběhu oslav zdarma.  Změna programu vyhrazena. 

8.00 - 10.30 Kapela Venkovanka, živá hudba na návsi 

9.00 - 17.00 Domanín ve fotografiích, výstava na obecním úřadě 
Keramická dílna, výstava výrobků dětí na obecním úřadě 

10.00 - 15.00 Sbor dobrovolných hasičů Domanín, ukázka hasičské techniky mezi kapličkou a obecním úřadem  

10.30 - 11.00 Slavnostní zahájení oslav, uvítání hostů a rodáků, přátel z moravského Domanína, udělení 
pamětních listů (kaplička sv. Václava)  

11.00 - 11.45 Mše svatá, v kapličce sv. Václava a položení věnce k pomníku padlých 

11.45 - 12.00 Vystoupení dětí z Domanína, lidové písničky u kapličky sv. Václava 

11.15 - 19.00 Vláček pro děti i dospělé, výlet vláčkem po Domaníně a okolí. Vlak vyjíždí vždy od obecního 
úřadu:  

- 11.15 v trase obecní úřad - studánka Jednota mezi rybníky Prostřední a Děkanec a zpět (cca 50 min.) 

- 12.10 v trase obecní úřad - kostel sv. Jiljí, hřbitov a Schwarzenberská hrobka a zpět (cca 70 min.) 

- 13.30 - 14.30 krátké vyjížďky v trase obecní úřad - Slepík - Dušků křížek - Jihočeská hospůdka - obecní úřad 

- 14.30 v trase obecní úřad - kostel sv. Jiljí, hřbitov a Schwarzenberská hrobka a zpět (cca 70 min.) 

- 16.00 - 17.00 krátké vyjížďky v trase obecní úřad - Slepík - Dušků křížek - Jihočeská hospůdka - obecní úřad 

- 17.00 v trase obecní úřad - studánka Jednota mezi rybníky Prostřední a Děkanec a zpět (cca 50 min.) 

- 18.00 - 19.00 krátké vyjížďky v trase obecní úřad - Slepík - Dušků křížek - Jihočeská hospůdka - obecní úřad 

 
12.00 - 14.00 Kapela Venkovanka, živá hudba na návsi 

12.00 - 15.00 Aquazorbing, adrenalinová zábava v nafouklé kouli na rybníčku Stávek 

13.00 - 17.00 Filmové dokumenty o Domaníně, promítání v sále Jihočeské hospůdky 
Domanín a okolí (2001), Sjezd rodáků (2001), Domanín a okolí (2017). Dokumenty budou 
promítnuty vždy v celou hodinu.  

12.00 - 16.00 Hřbitovní kostelík sv. Jiljí, otevření u příležitosti oslav 

14.00 - 17.00 Klaun Hugo, vystoupení klaunů nad obecním úřadem 
14.00 Klaunská show 
15.00 Soutěže: Z pohádky do pohádky 
16.00 Velké bublinové hry  
O přestávkách motání balónků, malování na obličej a spousta zábavy. 

14.00 - 17.00 Hudební skupina Tamara, vystoupení na návsi u rybníka Stávek  

Těšíme se na Vás! 
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