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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 29.1.2020
- Zastupitelstvo obce souhlasilo s vyhlášením
výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky
„Domanín – optimalizace uličního profilu“,
schvaluje text výzvy k podání cenové nabídky a návrh

smlouvy o dílo pro stavební objekty hrazené obcí
Domanín.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Odvoz odpadu 2020
Oznamujeme, že po 15.3. vyzveme Technické služby, aby neodvážely odpad z odpadových nádob, které
nebudou označeny platným kuponem na rok 2020.
Sběr použitých oděvů, textilu, bot
Pro zajímavost, v r. 2019 bylo do bílého kontejneru u obecního úřadu vloženo celkem 2 241 kg odpadu.
Domanín - optimalizace uličního profilu
Jihočeský kraj ve spolupráci s obcí Domanín vypsal výběrové řízení na dodavatele stavby, který bude znám
během března. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 18 119 746,61 Kč bez DPH. Jsme si vědomi
potřeby včasného a pravidelného informování veřejnosti a zejména těch, kterých se stavba dotkne
bezprostředně. V současné době neznáme dodavatele stavby, technický dozor stavby, dobu uzavírky.
Jakmile budou známy termíny a rozsah dopravních omezení, budeme neprodleně informovat.

www.obec-domanin.cz
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Tradiční sběrový den v sobotu 21. března
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.
Pozor změna – nově není možné v rámci sběrového dne přijímat léky, teploměry a tlakoměry obsahující
rtuť, plynové bomby, hasicí přístroje, veškeré chemikálie ve skle, trakční baterie a průmyslové
elektrozařízení.
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie kromě trakčních,
chladničky, pneumatiky apod.
Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.

KULTURA
Ohlédnutí za dětským karnevalem
V sobotu 8. února se 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.
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Letošní karneval byl pořádán na
počest Petry Hejlové, která nás loni
opustila a která se na přípravě
karnevalů a dalších akcí pro děti
podílela. Protože byla Petra paní
učitelka, zvolili jsme téma letošního
karnevalu "ŠKOLA, ŠKOLKA".
Pro děti byly připravené soutěže,
při kterých třídily pastelky či
geometrické tvary, skládaly z dílků
obrázky, o přestávce jedly na
rychlost svačinu nebo si o tělocviku
proběhly opičí dráhu. 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.

O hudbu se postaral DJ Roman Zvánovec a o moderování Maruška
Michalová. K domanínským maminkám přibyly dvě nové členky.
Skvěle mezi nás zapadly. O karnevalu se ujaly předtančení
oblíbeného ptačího tance a Macareny.

Karneval se protáhl asi do půl sedmé. Děti dostaly na závěr
balónky plněné heliem, které darovala společnost Radima Jirouška
- AQUAMONT s.r.o.

Výtěžek z dobrovolného vstupného činil
3 700 Kč. A jak jsme na plakátech
avizovali, byl předán rodině Hejlových
jako vyjádření podpory v těžké životní
situaci, kdy v poslední době přišli o dva
milované lidi.
Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci
karnevalu, obci Domanín za finanční
příspěvek, panu Šírkovi za zapůjčení
sálu a sponzorům uvedeným pod
příspěvkem. Díky nim se karneval
skutečně vydařil a věříme, že si ho
všichni návštěvníci užili.

www.obec-domanin.cz
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Sponzoři:



















Ing. Lenka Hůdová, Domanín
pí Monika Chlupáčová, Domanín
pí Šárka Kloučková, Domanín
pí Jana Kotilová, Břilice
Ing. Dana Kupková, Jindřichův Hradec
pí Ivana Klufová, Majdalena
pí Aneta Kropíková, Domanín
MVDr. Zdeňka Lívanská, Domanín
pí Ladislava Mejtová, Domanín
pí Milada Nováková, Domanín
pí Klára Němcová, Domanín
pí Jana Šimoušková, Domanín
sl. Petra Šimánková, Domanín
p. Josef Buday, Domanín
p. Petr Buday, Domanín
p. Jan Černý, Třeboň
p. František Elexhauser ml., Domanín
p. Jan Kubeš, Domanín


















p. Josef Němec, Domanín
p. Pavel Ouška
Pouzarovi, Domanín
Žemličkovi, Domanín
Cafe Pokrok, Třeboň
Kaufland Třeboň
MiniMlékárna Mláka - Jaroslav Auský
Papírnictví Jana Chmelová, Jindřichův Hradec
Papírnictví Lenka Wegenkittlová-Tětková,
Třeboň
PEKÁRNA Novosedly spol. s r.o.
Radim Jiroušek - AQUAMONT s.r.o.
Rybářství Třeboň Hld. a.s., Třeboň
SANTAL spol. s r. o.
Slatinné lázně Třeboň s.r.o. (Lázně Aurora)
Tiskárna JAVA - Jan Váňa, Třeboň
U+M Servis s.r.o., Třeboň

Jaroslava Žemličková
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