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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Sběrový den – pozor změna termínu: sobota 13. dubna 

Technické služby Třeboň z provozních důvodů a s omluvou posunuly termín o týden na 

sobotu 13. dubna. Od 8,00 do 10,30 hodin budou na návsi mezi kapličkou a rybníkem Stávek 

přistaveny kontejnery na elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný odpad. Obec 

nezajišťuje občanům přímo ze vsi odvoz ke kontejnerům. Vršským a občanům z lokality 

Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad přistaví před vjezd do svého domu do 9,30 

hodin. Po celou dobu vykládání odpadu do kontejnerů bude obcí dohlíženo na správnost 

třídění odpadu. Svozový den není určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného 

komunálního odpadu odkládaného do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně třídit 

(plasty, papír, sklo). Také nebude přijímán odpad z podnikání. 

Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie, léčiva, 

chladničky, pneumatiky apod. 

Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce 

apod.   

 

Provoz víceúčelového hřiště 

Od letošního jara bude odemykání a běžnou údržbu hřiště provádět pan Roman Šimoušek. 

Oprava opláštění věžového vodojemu 

Na konec dubna je objednáno přenýtování hliníkového opláštění vodojemu. Přestože 

uchycení odolává i silným větrům, nese již rizika a kontrolní zpráva doporučila opravu 

neoddalovat. V některých místech jsou nýty vypadané, uvolněné, do některých spojů byly 

před lety operativně ale nesprávně místo vypadlých původních nýtů osazeny vruty. 
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Údržba Jalovcového rybníka 

Práce byly zahájeny odtěžením dřevin, stokováním a odvodněním dna rybníka. Následně 

došlo k vyhrnutí sedimentu na mezideponie uvnitř rybníka.   

Domanínský rodák pplk. Václav Martínek 

Vojenská letecká historická společnost České Budějovice při bádání narazila na příběh 

válečného veterána pana Martínka z Domanína. Ve spolupráci s obcí Litvínovice, kde skončil 

nedaleko letiště u rybníka v únoru 1948 jeho život, připravila odhalení pamětní desky a 

informovala naší obec. K odhalení dojde v rámci oslav 760 let obce Litvínovice 4. května od 

10 hodin na hrázi rybníka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOTAČNÍ TITULY OBCE DOMANÍN 2019 – 2022 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje usnesením č. 11/4/2019 ze dne 29. 01. 2019, podporu pro 
ochranu životního prostředí těmto činnostem: 
 
1/  Dodatečné zateplení (s následnou povrchovou úpravou) stávajícího obvodového zdiva 

trvale obývaného objektu bez rozlišení počtu bytových jednotek obvyklou tepelnou izolací 
min. tloušťky 100 mm nebo při splnění podmínky U ≤ 0,25W(/m²·K) (zdivo + zateplení) 
částkou 20000,- Kč. Tomu odpovídá hodnota dříve používaného tepelného odporu 
obvodového zdiva min. R = 4,0 m² KW-¹. Minimální plocha dodatečného zateplení je 40 
m². 

2/  Třídění a kompostování organického odpadu z domácností, pokud nebude možné čerpat 
z krajských či státních dotací. K bytové jednotce charakteru trvalého bydlení bude po 
doložení daňového dokladu o zakoupení kompostéru s min. objemem 800 litrů 
proplacena plná cena, maximálně však 1 000,- Kč.  

3/  Výměna neekologického zdroje vytápění(kotle s emisní třídou 2 a nižší) za kotel s emisní 
třídou 4 a výše do trvale obývaného objektu. Při doložení dokladu o nákupu a následné 
kontrole zprovoznění kotle a jeho revizi bude vyplacena jednorázová částka 20000,- Kč.  

4/  Certifikované sluneční kolektory zapojené do systému na celoroční přípravu TUV či 
vytápění trvale obývaného objektu 2 500,-Kč za 1 m2 nainstalované kolektorové plochy, 
maximálně 15 000,-Kč. 

Obecní úřad zve domanínské seniory i jejich doprovod na 

pravidelné přátelské odpolední setkání s občerstvením.  

Setkání proběhne ve středu 10. dubna od 17 hodin 

v obecní Domanínské hospodě vedle obchodu.  

 

Všichni jsou srdečně zváni! 

 

SETKÁNÍ SENIORŮ 
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5/  Tepelné čerpadlo pro trvale obývaný objekt, zapojené do systému vytápění s minimálním 
topným výkonem 7 kW. Při doložení dokladu o nákupu a následné kontrole zprovoznění 
jednorázová dotace 25 000,- Kč. 

 6/  Akumulace srážkové vody pro trvale obývaný objekt : 
     a)pro zálivku zahrady s min.velikostí akumulace 2 m3, jednorázovou částkou 5000,- Kč. 
     b) pro zálivku zahrady a pro splachování WC s min.velikostí akumulace 2 m3, 

jednorázovou částkou 10000,- Kč. 
 

Zásady pro udělení dotací: 
a) O příspěvky  mohou žádat občané s trvalým bydlištěm v obci Domanín na objekty trvalého 

bydlení v k.ú Domanín u Třeboně, které jsou v jejich vlastnictví. 
b) Příspěvek dle bodů 1, 3, 4, 5 a 6 lze obdržet pouze jednou za 15 let, příspěvek dle bodu 2 

lze obdržet pouze jednou za 10 let.  
c) Žádost o příspěvek lze podat od 1.2.2019 do 31.8. 2022 s vypořádáním nejpozději do 30. 9. 

2022. 
d) Žadatel o finanční příspěvek podá žádost na předepsaném tiskopise na obecní úřad. 
    (tiskopis je možné obdržet na obecním úřadě nebo je ke stažení na webových stránkách 

obce) 
e) Pro zjištění rozsahu plánovaných stavebních úprav bude vykonáno místní šetření  
     s následnou kontrolou   provedených prací. 

U novostaveb je možné žádat nejdříve po kolaudaci stavby, při kontrole provedených prací 
bude předložena projektová dokumentace.  

    Žadatel doloží kopii daňových dokladů a dokladů o jejich úhradě    
. f) Nejpozději 15 dní od kontroly provedených prací bude podepsána smlouva o dotaci mezi 
      obcí a žadatelem           
g) Do 30- ti dnů od provedení kontroly bude v případě nezjištěných závad vyplacen finanční 

příspěvek v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet. Finanční příspěvek 
nebude vyplacen žadateli, který má v den výplaty příspěvku finanční závazky vůči obci.  

 h) Na poskytnutí příspěvků není právní nárok. Dotace budou vypláceny maximálně do výše  
schváleného rozpočtu dle § 2115, 2321 a 6171 (výdaje na dotační tituly) na příslušný 
kalendářní rok. 

ch) Maximální celková částka dotačního titulu čerpání pro objekt je 40 000,- Kč./ (v letech 
2019 – 2022). 

i)  Realizace záměru k získání dotačního titulu musí být provedena do 1 roku od podání   
      žádosti, nejpozději však do 30. 9. 2022.  

 
j) Nové zásady nabývají platnosti a účinnosti 1. 2. 2019.  
 

        Zdeněk Švehla               Ing. Martin Kolík 

     

místostarosta obce       starosta obce 
    
Příloha: Tiskopis žádost o příspěvek./na web.stránkách obce/. 
 
                                                                                                                                  Zdeněk Švehla 
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Zápisy do mateřských a základních škol v Třeboni pro školní rok 2019 / 2020 

ZŠ / MŠ Termín zápisu Další informace - web 

ZŠ Sokolská (dříve 1. ZŠ "pomník") 
10. a 11. dubna 2019 od 14 do 17 h 

www.1zstrebon.cz 

ZŠ Na Sadech (dříve 2. ZŠ "okres") www.zstrebon.cz 

MŠ Sluníčko 
6. a 7. května 2019 od 8 do 15 h 

www.msslunicko.org 

MŠ Jeronýmova ("hasičárna") www.3mstrebon.cz 

Jaroslava Žemličková 

KULTURA 

Ohlédnutí za dětským karnevalem 

V sobotu 2. března se od 15 hodin 

v Jihočeské hospůdce konal tradiční 

masopustní karneval. Děti a někteří 

dospělí přišli v nápaditých kostýmech - 

hemžilo se to zvířátky, princeznami a 

jinými pohádkovými postavami či různými 

profesemi.  

Pro děti byly připraveny soutěže, 

při kterých si zahrály na čmeláčky, kteří 

museli rychle najít svoji kytičku, 

přendavaly brčkem lentilky z jedné misky 

do druhé, stavěly hnízda pro ptáčky nebo 

se jako čápi proplétaly nataženými 

prádelními gumami. Všechny byly moc 

šikovné a za své dovednosti si odnesly spoustu odměn nejen v podobě sladkostí, ale i krásných 

věcných cen, které věnovali sponzoři.  

 
Závěrečnou soutěží bylo oblíbené přetahování lanem 



D U B E N  2 0 1 9    Č Í S L O  1 4 4  

www.domanin.cz  5 

O hudbu se postaral DJ Roman Zvánovec. Několikrát zahrál populární ptačí tanec. Na parketu to 

skvěle rozjely i starší děti.  

    

 Moderování karnevalu se stejně jako loni  Děti si odnesly  

 výborně ujala Maruška Michalová (v masce čápa) balónky plněné heliem 

Karneval se protáhl téměř do půl sedmé. Děti dostaly na závěr balónky plněné heliem, které darovala 

společnost Radima Jirouška - AQUAMONT s.r.o. Některé balónky možná visí na stropě sálu dodnes. :-) 

 
Letos byl karneval na téma "Máme rádi zvířata", čemuž odpovídala i výzdoba sálu 

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci karnevalu, obci Domanín 

za finanční příspěvek, který poskytla prostřednictvím SDH Domanín, panu Šírkovi za zapůjčení sálu a 

sponzorům uvedeným pod příspěvkem. Díky nim se karneval skutečně vydařil a věříme, že si ho 

všichni návštěvníci užili. 

Sponzoři:  

 FISH MARKET a. s.,Třeboň 

 MVDr. Pavel Foglar (Vetcentrum Třeboň) 

 Dana Košinová (Bytex Dana Třeboň) 

 LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s., Český 

Krumlov 

 Radim Jiroušek - AQUAMONT s.r.o.  

 Rybářství Třeboň Hld. a.s., Třeboň 

 Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (Lázně Aurora) 

 Střední škola rybářská a vodohospodářská 

Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 941 

 Papírnictví Lenka Tětková 

Wegenkittlová,Třeboň 

 U+M Servis s.r.o., Třeboň 
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 Věra Dvořáková, Domanín (Zahradnictví u 

hrobky) 

 p. Jan Černý, Třeboň 

 pí Petra Hubáčková, Domanín 

 pí Lenka Hůdová, Domanín 

 pí Monika Chlupáčová, Domanín 

 pí Klára Němcová, Domanín 

 pí Milada Nováková, Domanín 

 Ouškovi, Domanín 

 Pouzarovi, Domanín 

 sl. Petra Šimánková, Domanín 

 pí Jana Šimoušková, Domanín 

 

Jaroslava Žemličková 

 

 

 

 

Jaroslava Žemličková 
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TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJKY  

 A ZÁBAVNÉ KOUZLENÍ 
 

Datum:  úterý 30.04.2019 
 

Místo:  vše (stavění májky i následný program pro děti)  

 nahoře u obecní hospody 
 

Program:  

Od 17:00 stavění a zdobení májky  

Poté (cca od 18:00 hodin) program pro děti - kouzelnické číslo a 

pečení buřtů  
 

Čarodějnice i čarodějové jakékoliv věkové kategorie jsou vítáni!  
 

Těšíme se na Vás!  

 

 

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

Sbor dobrovolných hasičů Domanín a domanínské maminky Vás zvou na 


