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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 1.11.2018  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na svém 

ustavujícím zasedání po složení slibu nově zvolených 

zastupitelů určilo, že pro výkon funkce starosty i 

místostarosty obce bude člen zastupitelstva 

neuvolněn a dále určilo, že oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

- ZO zvolilo starostou Ing. Martina Kolíka, 

místostarostou byl zvolen p. Zdeněk Švehla. 

 

- Finanční výbor byl zvolen ve složení Ing. Hana 

Chalupová (předsedkyně), další členové Ing. Lenka 

Hůdová a Mgr. Olga Stuchlíková. 

 

- Kontrolní výbor byl zvolen ve složení Ing. Jaroslava 

Žemličková (předsedkyně), další členové Bc. Pavel 

Zabilka a Jaroslav Hanzal. 

 

- ZO schválilo měsíční odměny starostovi ve výši 

24 593,- Kč, místostarostovi 10 800,- Kč, pro členy 

zastupitelstva 1 000,- Kč, předsedovi výboru 2 459,- 

Kč, členovi kontrolního či finančního výboru z řad 

zastupitelstva 1300,- Kč. Měsíční odměna pro výkon 

člena finančního nebo kontrolního výboru z řad 

veřejnosti je ve výši 500,- Kč. 

 

- Na konci jednání ustavující schůze ZO Ing. Stanislav 

Janeček složil mandát člena ZO. 

Ze dne 13.11.2018  

- Po rezignaci Ing. Stanislava Janečka se stal členem 

zastupitelstva první náhradník téhož volebního 

sdružení pan Radek Bašta, který složil při zahájení 

jednání zastupitelstva obce slib člena zastupitelstva 

obce. 
 

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku 

Oblastní charitě Třeboň na rok 2018 ve výši 10 000,- 

Kč.  
 

- ZO souhlasilo s úhradou Státnímu pozemkovému 

úřadu za užívání pozemků p.č. 1109/29 a 1109/13 

(vodárna) za období od 1.9.2005 do 31.12.2018 za 

cenu 15 757,- Kč. 
 

- ZO souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy se 

Státním pozemkovým úřadem na pozemky p.č. 

1109/29 a 1109/13 (vodárna).  
 

- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru směny 

obecních pozemků p. č. 1030/12, 1252/10, 1252/26, 

1252/37 a 1252/38 v k.ú. Domanín u Třeboně za 

pozemky p.č. 1109/13, 1109/29, 1109/152, 

1109/153, 1109/155, 1109/156, 1205/1, st. 295, p. č. 

510/33, 510/44 v k.ú. Domanín u Třeboně ve 

vlastnictví Státního pozemkového úřadu pod ČOV a 

úpravnou vody.  
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- ZO pověřilo starostu obce v jednání s vlastníky 

zemědělského areálu ve věci nového připojení na 

obecní vodovod. 

- ZO pověřilo starostu obce v jednání se Statkem 

Branná ve věci odstranění nepořádku v okolí silážní 

jámy. 

- ZO v návaznosti na usnesení č.5 ze dne 31.7.2018 

upřesnilo termín pro dokončení jednání starosty 

s vlastníky pozemků (pro cyklostezku), kteří ještě 

nepodepsali, v úseku od obce po Odměnskou alej, na 

31.1.2019. 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

        Ing. Martin Kolík

 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

- Vydávání vánočních kaprů a zpívání pod stromkem: V pátek 21.12. od 14 do 16 hodin před budovou obecního 

úřadu se budou vydávat kapři (jako obvykle 1 ks na každou započatou dvojici v domácnosti). Od 17 hodin bude 

tradiční zpívání dětí pod vedením Mgr. Petry Hejlové, pro zahřátí vánoční punč. 

- Odvoz odpadu o svátcích: Bude v řádných termínech ve středu. Svátky nemají vliv. 

- Otevírací doba obecního úřadu o vánocích: Obecní úřad bude od 27.12. do 3.1. uzavřen, v těchto dnech možno 

provádět pouze bezhotovostní platby na č.ú. 246895377/0300. Veškeré hotovostní platby je možno provést do 

21.12. do 11 hod.   

- Odečty vody: Odečty vody jsou plánovány na dny od 27. do 30. 12. Odečty vody provedou pracovníci obce pan 

Petr Ouška a pan Petr Fabeš. Obec bude nadále využívat zkušenosti pana Františka Mlčáka.    

- Dokončení parčíku: Parčík se třemi lavičkami a odpadkovým košem byl dokončen výsadbou dvou stromů: jeřáb 

muk a jilm horský.  

- Rozpočet obce na rok 2019: Zastupitelstvu obce a veřejnosti byl 22.11. předložen návrh rozpočtu na příští rok.  

 

Komentář k návrhu rozpočtu obce na rok 2019   

Návrh rozpočtu na rok 2019 byl připraven obecním úřadem (starosta, místostarosta a účetní) na základě 

hospodaření minulých let a s ohledem na stanovené priority pro další období, na probíhající akce a poslán 

finančnímu výboru k připomínkování. Projednání a schvalování rozpočtu zastupitelstvem obce je plánováno na 

schůzi dne 11. prosince 2018.  

 

Příjmová část 

V příjmové části se návrh odvíjí od vývoje příjmů minulých let a od mírně vyšších příjmů z některých daní do 

31.10.2018. Oproti schválenému rozpočtu 2018 se u daňových příjmů pro rok 2018 navrhuje zvýšení pol. 1111 (DP 

FO zaměstnaných) o 120 tis. na 1120 tis. Kč, pol. 1211 (DPH) o 30 tis. na 2150 tis. Kč.  Pol. 1121 (DP právnických 

osob) se naopak o 50 tis. Kč snižuje na 1100 tis. Kč (za 10 měsíců 2018 je naplněno 878 tis. Kč.). Celková výše 

nedaňových příjmů se v návrhu roku 2019 od roku 2018 téměř neliší. Za zmínku stojí snížení příjmů z pěstební 

činnosti (vzhledem k nízkým cenám dřeva s omezením těžby v lesích) a zvýšení ročních příjmů z pronájmu 
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hrobových míst z 10 tis. na 20 tis. Kč. V příjmové části rozpočtu je uvedena schválená dotace na realizované 

zateplení a tepelné čerpadlo bytového domu ve výši 1,122 mil. Kč a dotace na údržbu Jalovcového rybníka ve výši 

8,184 mil. Kč. 

Celková výše očekávaných příjmů je 16,637 mil. Kč. Výše jednotlivých příjmů byla stanovena s náležitou 

opatrností. Reálně v závislosti na vývoji ekonomiky ČR lze očekávat běžné příjmy bez případného získání dalších 

dotací o cca 200 000,- Kč vyšší.  

Výdajová část 

Ve výdajové části rozpočtu je počítáno zejména s dostavbou požární zbrojnice a jejím vybavením (plánovaný výdaj 

3 mil. Kč) a s výdaji na údržbu Jalovcového rybníka (realizace v roce 2019 ve výši 8,7 mil. Kč). Návrhy u většiny 

dalších položek kopírují vývoj výdajů minulých let a poskytují prostor pro opravy, údržbu, drobné akce (zejména 

vodárenství, hospodaření s odpadními vodami, hřbitov, cesty, zeleň).   

Kromě údržby obecního majetku, je počítáno s další postupnou nápravou majetkových nerovností (cesty, 

vodovod), s realizací investic, které jsou nejpřipravenější (tlaková kanalizace na Ostende) a s přípravou dalších 

(úprava návsi, cyklostezka, doplnění tlakové kanalizace Vrchy, dětské hřiště). 

Investice a rozsáhlejší opravy, údržba se budou připravovat na základě rozhodnutí zastupitelstva obce (studie, 

projekt, rozpočet akce, možnosti dotací, výběrová řízení, termín realizace apod.) a realizovat po schválení 

rozpočtové změny zastupitelstvem, bude-li taková změna nutná.   

Očekávané výdaje 2018 – komentář k vybraným paragrafům: 

- Paragraf 2115 (program úspor energie): výdaj 150 tis. Kč je připraven pro očekávané pokračování podpor 
občanům.  

- Paragraf 2219 (komunikace): nepočítá se s žádnou větší opravou, zejména jde o prostor pro opravy cest, např. 
běžné údržby Panenské, Odměnské a Branské cesty, doplnění dopravního značení apod. Počítáno je i s možností 
zahájení odkupu pozemků pro cyklostezku a soukromých pozemků pod veřejnými komunikacemi.  

- Paragraf 2310 (pitná voda): je počítáno s přeizolováním podzemní akumulační nádrže ve vodárně, s dokončením 
výměny vodoměrů zejména v rekreačních objektech a s realizací nového napojení kravína. 

- Paragraf 2321 (kanalizace): je počítáno zejména s výdaji na stavbu kanalizace Ostende a na přivedení elektřiny 
na ČOV. 

- Paragraf 2341 (vodní díla): se počítá během roku 2019 s celkovou realizací akce „Udržovací práce rybníka 
Jalovcový“.   

- Paragraf 3326 (obnova kulturních památek): výměna vyšívaných deček, nákup židlí do kapličky. 

- Paragraf 3399 (záležitosti kultury): zavedení Domanínských slavností.  

- Paragraf 3612 (bytové hospodářství): potřebné jsou např. výdaje na dlažbu ve zrušeném skladu pro dřevo, uhlí a 
na opravu části betonu před garážemi. 

- Paragraf 3632 (pohřebnictví): zejména dokončení odvětrání hřbitovní zdi a její opravy. 

- Paragraf 3745 (vzhled a zeleň), pokračování řádné údržby obce, zejména dokončení ořezávky dubové aleje u 
autokempu, vyhotovení PD na úpravy návsi, nákup traktůrku – sekačky.  

- Paragraf 6171 (činnost místní správy) – tradiční, opakující se provozní výdaje, oprava přístřešku po vystěhování 
hasičů.  

- Paragraf 6399 (ostatní finanční operace): platby DPH a daně z příjmů obce.  
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Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 19,785 mil. Kč. 

Rozpočet je navržen jako schodkový, plánované výdaje převyšují plánované příjmy o 3,148 mil. Kč. To je 

způsobeno mimořádnou údržbou Jalovcového rybníka (0,9 mil. Kč), podílem obce na stavbě požární zbrojnice (2,9 

mil. Kč), plánovanou intenzivní údržbou obecního majetku, nákupem pozemků a přípravou dalších investic. 

Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 

Návrh rozpočtu na rok 2019 

  Příjmy daňové 

 

Návrh rozpočtu 

  

  

položka  r. 2019 v tis. Kč 

    daň z příjmů FO 1111 1120,00 

  

 

daň z příjmů FOSVČ 1112 20,00 

  

 

daň z příjmů FO zvl.s. 1113 110,00 

  

 

daň z příjmů práv. os. 1121 1100,00 

  

 

převod DPH 1211 2150,00 

  

 

likvidace domovního odpadu 1340 180,00 

  

 

poplatky ze psů 1341 9,00 

  

 

rekreační poplatky  1342 320,00 

  

 

správní poplatky  1361 2,00 

  

 

daň z hazardních her 1381 20,00 

  

 

daň z nemovitostí 1511 400,00 

  

 

Daň. příjmy celkem   5431,00 

  

 

      

  

 

NI transf. ze SR 4112 75,00 

  

 

Ostatní NI tr. ze SR 4116 8184,00 

  

 

ostatní inv. transfer ze SR 4216 1122,00 

  

 

Dotace   9381,00 

  

 

    

   

 

pěstební činnost 1031 10,00 

  

 

pitná voda 2310 820,00 

  

 

vodní díla v zem.krajině 2341 46,00 

  

 

tělovýchovná činnost 3419 1,00 

  

 

bytové hospodářství 3612 420,00 

  

 

pohřebnictví 3632 20,00 

  

 

sběr a svoz dom. odpadu 3722 8,00 

  



P R O S I N E C  2 0 1 8    Č Í S L O  1 4 0  

www.domanin.cz  5 

 

využív. komunálních odpadů 3725 40,00 

  

 

činnost místní správy 6171 410,00 

    obec. příjmy a fin. operací 6310 50,00 

  

 

Nedaň. příjmy celkem    1825,00 

  

      

 

Příjmy celkem   16637,00 

  

      Výdaje 

  

Návrh rozpočtu 

  

 

   paragraf r. 2019 v tis. Kč 

  

 

pěstební činnost-lesy 1031 50,00 

  

 

prog.úspor energie 2115 150,00 

  

 

ost. zálež. pozem komun. 2219 650,00 

  

 

pitná voda 2310 1395,00 

  

 

odvád. a čist. odp. vod 2321 901,00 

  

 

vodní díla 2341 8770,00 

  

 

školství 3113 50,00 

  

 

činnosti knihovnické 3314 10,00 

  

 

obnova kult. památek 3326 80,00 

  

 

záležitosti kultury 3399 65,00 

  

 

tělovýchovná činnost 3419 85,00 

  

 

využ.volného času dětí 3421 146,00 

  

 

bytové hospodářství 3612 264,00 

  

 

veřejné osvětlení 3631 225,00 

  

 

pohřebnictví 3632 168,00 

  

 

komunální služby 3639 50,00 

  

 

sběr a svoz PDO 3722 450,00 

  

 

protipov. opatř. 3744 25,00 

  

 

péče o vzhled obcí a VZ 3745 653,00 

  

 

PO-dobrovolná část 5512 3141,00 

  

 

zastupitelstvo obce  6112 700,00 

  

 

činnost místní správy  6171 1451,00 

  

 

služby peněžních ústavů 6310 6,00 

  

 

ostatní finanční operace 6399 300,00 

  

 

Výdaje celkem    19785,00 
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Rozpočet obce je schodkový. 

    

 

Schodek ve výši 3 148 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let. 

 

      

 

Daňové příjmy 2019 

 

5 431 tis. Kč 

  

 

Nedaňové příjmy 2019 

 

1 825 tis. Kč 

  

 

Dotace 2019 

 

9 381 tis. Kč 

  

 

Běžné výdaje 2019 

 

15 215 tis. Kč 

  

 

Kapitálové výdaje 2019 

 

4 570 tis. Kč 

  

 

 

Vyvěšeno: 22. 11. 2018 i na elekt. úř. desce   Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍSVĚVKY OD OBČANŮ 

Zajímavé okamžiky ze zastupitelstva obce Domanín  

V měsíci listopadu se konala dvě zastupitelstva. První z nich bylo ustavující a projednávala se na něm volba 

starosty, místostarosty a složení finančního a kontrolního výboru. Jak už je všeobecně známo, starostou byl opět 

zvolen Ing. Martin Kolík. Byla to volba logická, neb od obyvatel dostal nejvíce hlasů ze všech zvolených zastupitelů. 

Zajímavým momentem však byla volba místostarosty. První navrhl Ing. Janeček jako místostarostku Ing. 

Chalupovou. Tento návrh byl opodstatněný a to již s ohledem na její volební výsledek s druhým nejvyšším počtem 

získaných hlasů ze všech zvolených zastupitelů. Ing. Chalupová bohužel nominaci nepřijala. Následoval Ing. Kolík, 

který navrhoval jako místostarostu pana Švehlu. Ten nominaci přijal. Ing. Janeček tedy se slovy: „To už bych to 

mohl dělat já.“, v podstatě navrhl sám sebe a pan Neumann vzápětí oficiálně navrhl na funkci místostarosty Ing. 

Janečka, který nominaci přijal. Volební výsledky Ing. Janečka, který se z osmého, v podstatě nevolitelného místa, 

dostal na druhé místo kandidátky, hovoří samy za sebe. Má dlouhodobě velkou důvěru a podporu z řad veřejnosti. 

Starosta a předsedajícící schůze Ing. Kolík rozhodl, že jako o prvním se bude hlasovat o návrhu na místostarostu 

Švehlu. Pan Neumann se přihlásil o slovo a uvedl, že v zastupitelstvu je již 20 let a vždy bývalo dobrým zvykem 

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně sil, zdraví a 

úspěchů v roce 2019. 

                                                            Zastupitelstvo obce a redakční rada Zpravodaje 
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nejdříve hlasovat o protinávrhu, to znamená o nominaci Ing. Janečka. Ing. Kolík to odmítl, následovalo hlasování a 

pan Švehla byl zvolen hlasy  Ing. Kolíka, Bc. Zabilky, Ing. Chalupové a Mgr. Milfaitové a svým do funkce 

místostarosty. O důvodech, proč Ing. Kolík vůbec nepřipustil hlasování o navrhovaném Ing. Janečkovi, můžeme 

pouze spekulovat. Tato problematika, tudíž hlasování o pozměňovacích návrzích či protinávrzích není zákonem 

upravena. Je pravdou, že téměř všude je ale uplatňováno, že nejdříve se hlasuje o protinávrzích. V Metodickém 

doporučení k činnosti územních samosprávných celků Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 

vnitra ČR se můžeme dočíst, že se doporučuje otázku postupu jak hlasovat, upravit v jednacím řádu. Obvykle bývá 

ale nejprve hlasováno o protinávrhu a teprve poté o původním návrhu. V našem jednacím řádu je tato 

problematika upravena v § 9 bod 3 ve znění: Byly-li navrženy pozměňující návrhy, hlasuje se nejprve o těchto 

změnách. Tato praxe se také v minulosti vždy uplatňovala. Dle mého názoru hlasování proběhlo v rozporu 

s jednacím řádem, mělo být nejdříve hlasováno o Ing. Janečkovi, a pokud by neprošel, následně o panu Švehlovi. 

Třeba bychom se dočkali v osobě zvoleného místostarosty překvapení. Po zvolení všech členů kontrolních výborů 

se Ing. Janeček s prohlášením, že není snaha k lepšímu, o všem je dopředu rozhodnuto a své setrvání 

v zastupitelstvu považuje za ztrátu času, mandátu zastupitele vzdal. Na jeho místo postoupil jako první náhradník 

pan Radek Bašta. 

Týden poté se konalo další zastupitelstvo, tentokrát již pracovní. Do programu jednání jsem navrhla zařadit bod: 

Cyklostezka Domanín – Třeboň. Nemůžu se totiž ubránit pocitu, že práce na tomto projektu zdaleka nejdou tak 

rychle, jak by mohly a jak je naléhavá jeho potřebnost pro občany. Ing. Kolík mi sdělil, že tento navrhovaný bod 

k projednání nepodpoří, ale v hlasování prošel s podporou Ing. Chalupové, Ing. Žemličkové, pana Neumanna, pana 

Bašty a projednán být musel. Výsledkem projednání je, že zastupitelstvo pověřilo starostu jednat s majiteli 

pozemků, kteří dosud nedodali smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji pozemků pod plánovanou cyklostezkou. Je 

to sice již po několikáté, kdy byl starosta pověřen jednat s majiteli pozemků, naposledy  v červenci 2018, ale 

tentokrát s jasným termínem splnění, který si pan starosta určil sám a to k 31.1.2019. Očekávám tedy s napětím 

pozitivní posun ve věci cyklostezky a na úsilí směřující k brzké realizaci tohoto projektu nehodlám v budoucnosti 

rezignovat.  

Na závěr zvu všechny občany, kteří mají zájem, přijďte na zastupitelstvo, které je ze zákona veřejné. Každý občan 

má právo sledovat, jak zvolení zastupitelé pracují a prosazují své programy, každý může v souladu s jednacím 

řádem vznášet dotazy a připomínky i při jednání zastupitelstva. Příští zastupitelstvo by se mělo konat dne 

11.12.2018 od 18:00 hodin na obecním úřadu. 

Mgr. Olga Stuchlíková 

 

Reakce na článek Mgr. Olgy Stuchlíkové  

„Zajímavé okamžiky z jednání zastupitelstva obce Domanín“ 

Paní Stuchlíková napsala článek o jednání zastupitelstva, který je sice jakoby informativní, ale už z názvu „zajímavé 

okamžiky“ je patrná jednostrannost a vytrhávání z kontextu, jak se to hodí. S tímto stylem informování veřejnosti 

nechci mít nic společného a ani v budoucnu nelze očekávat, že se do této komunikace zapojím. Rychlou reakci 

ještě v tomto čísle zpravodaje mi dle redakčních pravidel ovšem umožňuje nařčení z nedodržení jednacího řádu 

zastupitelstva obce při mém řízení chůze. To je dost silná káva a zde musím na ochranu své pracovní cti 

reagovat! Paní zastupitelka doslova napsala: „Dle mého názoru hlasování proběhlo v rozporu s jednacím řádem, 
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mělo být nejdříve hlasováno o Ing. Janečkovi, a pokud by neprošel, následně o panu Švehlovi. O důvodech, proč 

Ing. Kolík vůbec nepřipustil hlasování o navrhovaném Ing. Janečkovi, můžeme pouze spekulovat.“ 

Přípravu ustavující schůze s volbami do orgánů obce jsem se snažil nepodcenit, je jednou za 4 roky a vedl jsem ji 

od začátku poprvé. Jednací řád našeho zastupitelstva způsob a postup při volbě starosty, místostarosty a do 

kontrolních orgánů obce nijak neupravuje. Domanín neměl nikdy samostatný volební řád, nikdy ho nepotřeboval. 

Historicky jediná usnesení ke způsobu volby byla učiněna k určení, zda volba bude veřejná či tajná. Bylo tomu tak i 

tentokrát a nikdo před zahájením voleb nepředložil nějaký doplňující, zpřesňující návrh usnesení, jak by volby 

měly probíhat. Využil jsem tedy k volbám starosty a k naplnění dalších volených funkcí od počátku postup 

doporučený ministerstvem vnitra (zkráceně „metodické doporučení č.12 podle právního stavu k 1. červenci 

2016“).  

Doporučení Ministerstva vnitra ČR:  

- Je-li navrženo více kandidátů na funkci např. starosty. Obecný postup v takovýchto případech není 

zákonem o obcích stanoven. V praxi se hlasuje postupně, tedy hlasuje se o jednotlivých kandidátech v tom 

pořadí, v jakém byli navrženi.  

- Zastupitelstvo obce zvolilo jako místostarostu obce prvního navrženého. Je potřeba hlasovat o všech 

dalších navržených kandidátech? Nikoliv. Postupuje-li zastupitelstvo obce způsobem, že hlasuje o 

jednotlivých kandidátech postupně, dochází ke zvolení místostarosty obce ve chvíli, kdy některý z 

kandidátů získal nadpoloviční většinu všech hlasů. V takovém případě se již o dalších kandidátech nehla-

suje. 

Když to celé shrnu, dodržel jsem zákon o obcích a při absenci vnitřních pravidel pro volby do orgánů obce 

Domanín jsem využil doporučený postup ministerstvem vnitra. Nepředpokládám, že se paní Stuchlíková omluví za 

svá pochybení bez dalších útoků a fabulací. Kromě toho, že nerozlišuje běžná usnesení zastupitelstva od voleb do 

orgánů obce, a na základě toho mě obviňuje, se dopustila další slabosti, když upřednostnila, předřadila zveřejnění 

své mylné konstrukce občanům (a přes webovky celému světu) před řešením a dořešením v orgánech obce.     

Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 

KULTURA 

Druhý ročník podzimního tvoření 

V keramické dílně obecního úřadu se v sobotu 27. října konal 

druhý ročník podzimního tvoření. Tvoření bylo rozděleno do pěti 

"stanovišť", která si děti postupně procházely. Za pomocí 

podzimních plodů si mohly vyrobit zajímavé dekorace - skřítka z 

listů, hříbek na dřevěné kulatině, draka z dřívek, závěsnou 

lucerničku a další. U každého pracovního stolu se dětem věnoval 

jeden dobrovolník, který jim vysvětlil, jak dekoraci vyrobit, a 

pomohl např. s tavnou pistolí. Pohodovou atmosféru podtrhly  
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podzimní čaj, dýňová buchta pro děti a káva pro rodiče. Děti byly moc 

šikovné. Věříme, že jim výrobky udělaly radost a vyzdobily jejich pokojíčky. 

Domanínské maminky děkují obci za poskytnutí prostor a finanční 

příspěvek a těší se na další ročník. 

 

 

 

 

 

 

 

                    Ing. Jaroslava Žemličková 

 

 

 

100 let vzniku Československé republiky 

V sobotu 27. října proběhl v naší vesnici komorní koncert v rámci 

oslav 100 let vzniku Československé republiky. V kapičce sv. Václava 

jsme nejprve vzpomenuli na historické události ze zápisu místní 

kroniky, které přečetla paní Blažková. Poté následoval koncert Pavla 

Barnáše (violoncello) a Václava Matase (dobro), během kterého 

zazněly české melodie a státní hymna. Poté jsme tichým průvodem, 

v čele s dobrovolnými hasiči, uctili památku položením věnce místním 

padlým občanům u pomníku v parčíku. 

 

Mgr. Lucie Milfaitová 
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Ing. Jaroslava Žemličková 
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Milé děti, jako každý rok, tak i letos 

navštíví Domanín Mikuláš, čert a anděl. 

Proto si připravte básničku či 

písničku * a přijďte 

 

v neděli 9. prosince v 16 hodin 

do Jihočeské hospůdky. 
 

Zde bude zřízeno dočasné pekelné pracoviště. 

Odměněny budete bohatou nadílkou. Kromě toho je 

připraven krátký doprovodný  

program.  

Mikulášská nadílka  

* Ve vlastním zájmu se vyvarujte básničce "Mikuláš ztratil plášť" - 

tu Mikuláš nemůže ani slyšet!!! 

 

Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín 

za finančního přispění obce Domanín. Na realizaci akce se podílejí 

domanínské maminky, Mikuláš, čert, anděl a Jihočeská hospůdka. 


