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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Ze dne 20. 6. 2017  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na vědomí 

zprávu starosty k proběhlým oslavám 650 let 

Domanína a souhlasí s promítnutím domanínských 

filmů a výstavou fotografií v době letních prázdnin. 

 

- ZO schválilo Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Domanín na období 2017-2021. 

 

- ZO souhlasilo se zadáním projektové dokumentace 

pro výstavbu výtlačné kanalizace v lokalitě Vrchy – 

Ostende pro odkanalizování rodinných domků a s 

realizací stavby v roce 2018 na obecní náklady, 

přičemž příspěvek majitelů napojených objektů bude 

specifikován v aktualizovaných Zásadách spoluúčasti 

obce Domanín na výstavbě technické infrastruktury 

pro novou bytovou výstavbu.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových stránkách 

obce. 

Martin Kolík 

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
- Veřejný telefonní automat: Na západní štít obecního úřadu byl osazen použitý automat na mince i na kartu. 

Současně došlo k odstranění telefonní budky z návsi.  

- Výhybny na cestě na hřbitov: Obě výhybny byly před zahájením letní turistické sezóny dokončeny. Současně byl 

s realizací výhyben vyčištěn otevřený příkop po levé straně cesty v celé délce.  

- Kaplička: Nově byl položen koberec pod oltářem a u vchodu osazen keramický křížek.  

- Opravy a nátěr fasád obecního úřadu a čekáren: Firma Disper s.r.o. Domanín zajistila nátěr fasád ve stejném 

barevném provedení. 

- Zeleň na návsi: U kontejnerů nad obecním úřadem byly vysazeny keříky bobkovišně, u obchodu kvetoucí trvalky 

hortenzie a azalka, obecní úřad zdobí bohatě osázené truhlíky.  

 

Platby do pokladny za vodné a stočné od pondělí 10. července 2017. Z důvodu dovolené prosíme odběratele o 

placení za I. pololetí letošního roku až od 10.7.2017.  
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Ohlédnutí za oslavami 650 let Domanína 

Kdo byl, tak viděl. Bylo to náročné, bohaté, troufnu si podle reakcí říct, že vydařené. Důstojně jsme oslavili, 

organizačně zvládli, měli jsme ale i štěstí na počasí, nepršelo.  

V průběhu příprav, ale i při oslavě samé, mnohé potěšilo. Zastupitelé i občané pochopili, že slavit je třeba, že to 

bude i něco stát a přípravě je vhodné věnovat náležitou pozornost. Mohli jsme si tak dovolit široký, zajímavý, 

atraktivní program a hojnou účast. Jenom stužek se rozdalo 400 ks, celková účast byla podobná jako při I. sjezdu 

rodáků a přátel, tj. 800-1000 lidí. 

Pochválit mohu všechny, kdo se do oslav zapojil ať dobrovolně či za odměnu. Dali do toho mnohem víc, než se 

očekávalo. Nemohl jsem být všude, ale pár pozitivních střípků z mého úhlu pohledu: hezké pozvánky, perfektní 

spolupráce a přístup moderátora, překvapivě nás přijel pozdravit i místopředseda senátu, farář vedl procítěnou 

mši a skvělá varhanice, aquazorbing začal později a za stejnou cenu s omluvou přidali hodinu, hasiči s dokonale 

vyloženou výzbrojí a výstrojí na zeleném koberečku, perfektně naklizená a nazdobená kaplička, děti zpívaly pěkně 

a byly dobře slyšet, moravští domaňáci – neskutečné, bez dalšího komentáře, na kravíně bylo zajištěno majiteli i 

občerstvení, ochota a nasazení těch co byli asistovat u výstavy fotek, zapůjčené pohodlné podium pro kapelu, 

sousedé ochotně poskytli připojení na elektřinu, poskytli své pozemky, samá chvála na film, hospody „jely“ 

naplno, spousta vysvátkovaných a dobře naladěných návštěvníků. 

Výlučně bych chtěl vyzdvihnout „lidový - občanský“ ohňostroj. Je vidět, že občané pouze pasivně nečekají, co 

udělá a zaplatí obec, ale že jsou ochotni se v takové věci domluvit, spojit a udělat něco pro sebe i pro ostatní. O 

dobrou atmosféru v Domaníně nemusíme mít v budoucnu strach.  

Velký dík všem, byl to pro mě nevšední zážitek. 

Martin Kolík 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Domanín ve fotografiích 

V rámci oslav výročí 650. let od založení obce Domanín a II. sjezdu rodáků jste mohli na obecním úřadě navštívit 

výstavu fotografií naší obce a jejího okolí. Výstava byla návštěvníkům oslav přístupná zdarma v průběhu celého 

dne a byl o ní opravdu velký zájem.  

Pro někoho už dávno zapomenuté snímky Domanína si přišli připomenout nejenom místní, ale především rodáci, 

kteří i z dalekých koutů naší republiky na oslavy přijeli. Nejeden z nás hledal na snímcích svůj dům, své blízké a 

také mnohdy i sám sebe. Zavzpomínal na staré časy a vzpomenul na ty, kteří je s námi prožívaly. Popovídal u 

fotografií se známými, potkal se s těmi, které desítky let neviděl. 

Vystavené fotografie jste mohli shlédnout již v roce 2001, kdy byla výstava instalována k I. sjezdu rodáků. 

Fotografie byly shromážděny díky samotným občanům Domanína, kteří je pro účely výstavy zapůjčili a umožnili 

pořídit kopie. Současná výstava byla rozšířena o další a především novější fotografie. Mohli jste si prohlédnout 

sérii fotografií okolí Domanína, které byly pořízené v období podzimu 2015 a zimy 2016 (Lucie Milfaitová). Série 

leteckých fotografií byla pořízena v letech 2015-2016 (p. Vavera, www.ze-vzduchu.cz). Instalaci celé výstavy 

provedl p. Kolík a pí Milfaitová. Velké díky patří všem, kteří se na tom, že mohla být tato výstava opět 

uskutečněna, podíleli. 

Výstavu můžete navštívit i v průběhu července a srpna vždy v úředních hodinách obecního úřadu. 

Lucie Milfaitová 

http://www.ze-vzduchu.cz/
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Ohňostroj v Domaníně u příležitosti oslav 650let obce Domanín 

Dne 3. června 2017 proběhla oslava 650 let od založení obce Domanín s bohatým programem pro děti i dospělé. 

Vrcholem večera se stal velkolepý ohňostroj, který byl uskutečněn díky dobrovolné sbírce, při které se vybralo 

23 750,- Kč. Ohňostroj, který měl hodnotu několikanásobně vyšší, připravil a odpálil pan Lukavec z Brna, který si za 

sestavení neúčtoval žádnou odměnu. 

Ohňostroj byl velkolepou tečkou za domanínskou oslavou a předčil veškerá očekávání všech přítomných. 

Tímto bych ráda poděkovala jak panu Lukavci, tak i spoluobčanům za zájem a krásné zakončení slavnostního dne. 

Na vybrané částce se spolupodíleli Bicků, Bubnů, Blažků, Candrů, Čápů, Holických, Hůdů, Chmelů, Chybů, 

Chlupáčů, Chalupů, Jiroušků, Marie Janurová, Martin Kolík, Košinů, Kubíčků, Kršků, Petr Kobliha, Lucie Kockova a 

Petr Kubeš, Krejčů, Lepšů, Mazaků, Martin Másílko, Maděrů, Nováků, Němců, Oušků, Pumprů, Plchů, Pletků, 

Pouzarů, Rozboudů, Soukupů, Segečů, Švehlů, Šimánků, Šimánků Petra, Šimoušků, Šindlerů, Šedivých, Šveců, 

Šírků, Velků, Zvetlerů, Žemličků 

Kristýna Holická 

Kotlíkové dotace – nečekejte na podzim  

Ministerstvo životního prostředí spouští druhou vlnu kotlíkových dotací. Mezi majitele rodinných domů v ČR bude 

v rámci této výzvy rozdělena částka 3,4 miliardy korun, určená na výměnu 35 tisíc starých kotlů za zdroje 

ekologičtější a ekonomičtější. Finální podoba podmínek pro získání dotace je v kompetenci jednotlivých krajů. 

V Jihočeském kraji lze očekávat jejich vyhlášení v říjnu a zahájení příjmu žádostí v listopadu 2017. 

Již nyní je jisté, že oproti první výzvě dojde k určitým změnám. Ve druhé vlně nebudou podporovány nové kotle 

spalující čistě uhlí a kombinované kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním a získání dotace nebude 

podmíněno realizací mikroenergetického opatření.  Stejně jako u předchozí výzvy se bude i v té aktuální výše 

dotace lišit dle druhu nového zdroje tepla a pokryje podstatnou část vynaložených nákladů. Nejvyšší bude při 

instalaci tepelného čerpadla nebo automatického kotle na biomasu, kdy může pokrýt 80 % způsobilých výdajů (až 

120 tisíc Kč). Nezanedbatelná nebude ani v případě kotle na biomasu s ručním přikládáním (až 100 tisíc Kč), 

plynového kondenzačního kotle (až 95 tisíc Kč) a automatického kotle na uhlí a biomasu (až 75 tisíc Kč). Žadatelé 

z tzv. prioritních oblastí budou mít navíc nárok na navýšení dotace o 7,5 tisíce Kč. Bude se jednat o žadatele z obcí 

České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, 

Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou a 

Vodňany.  

V první vlně kotlíkových dotací došlo k poměrně rychlému vyčerpání alokované částky. Proto doporučujeme 

plánovanou výměnu tepelného zdroje ve vašem rodinném domě za zdroj ekologičtější a ekonomičtější, i vzhledem 

k ukončení topné sezony, neodkládat. Výdaje jsou za předpokladu splnění podmínek dotačního programu 

uznatelné zpětně od 15. 7. 2015. 

Jaký zdroj tepla je vhodný právě pro váš dům, jak bude výměna nákladná, co bude žádost o dotaci obnášet a kolik 

můžete ušetřit, vám mohou poradit odborníci z Energy Centre České Budějovice. Poradna poskytuje bezplatné a 

komerčně nezávislé poradenství a obracet se na ni s dotazy na téma dotace, vytápění, rekonstrukce domů a bytů, 

stavby v nízkoenergetickém a pasivním standardu, využití obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, 

fotovoltaika a fototermika, malé vodní elektrárny, biomasa atd.), využití dešťové vody, rozúčtování energií apod. 

můžete osobně na adrese nám. Přemysla Otakara II. 87/25, České Budějovice, telefonicky na tel. č. 387 312 580, 

773 124 580, na bezplatné lince 800383838 (záznamník), prostřednictvím internetové poradny (formulář 

naleznete na www.eccb.cz) nebo písemně. 

              Michaela Sáková, Energy Centre České Bbudějovice, z.s. 

http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/polozit-dotaz-pro-stredisko?ekis=d2454b495362794d504f265472656368
http://www.eccb.cz/
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Hasičská soutěž 

SDH Domanín si Vás všechny tímto dovoluje srdečně pozvat na 2. ročník 

hasičské soutěže v požárním útoku O putovní pohár SDH Domanín, 

která proběhne 29. července 2017 od 13.00 ve sportovním areálu v 

Domaníně. 

Kromě příjemně stráveného odpoledne s námi se také můžete těšit na 

zajímavou podívanou ostatních účastníku soutěže a poté na finále o 

putovní pohár.  

Na všechny se moc těšíme. 

KULTURA 

Promítání filmových dokumentů o Domaníně 

Pokud jste během oslav nestihly navštívit promítání filmů o Domaníně, srdečně Vás zveme ve středu 5. 7. 2017 do 

obecní hospody. V čase od 15.00 do 17.00 hodin tu můžete shlédnout sérii všech filmů o Domaníně. Protože film 

Domanín 2017 sklidil mezi občany velký úspěch, bude možné si na požádání zhotovit kopii na vlastní datový nosič. 

Během promítání můžete také v poklidu navštívit obecní úřad, kde bude otevřená výstava Domanín ve 

fotografiích. 

Obec Domanín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bára Mazáková, SDH Domanín 
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