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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA  

Ze dne 13. 1. 2015: 

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo pravidla 
předložená redakční radou pro vydávání tohoto 
Domanínského zpravodaje. Pravidla jsou umístěna 
na webových stránkách obce. 
 - ZO nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 
na činnost Sdružení Meta o. s., J. Hradec 
(protidrogová prevence, osvěta). Obec podporuje 
zejména místní spolky a charitu, u nichž lze snadněji 
ověřit výsledky práce a hospodaření.  
- ZO schválilo novelu Vnitřní směrnice obce Domanín 
upravující oběh účetních dokladů, spisový řád a 
skartační řád, postupy pro inventarizaci a likvidaci 
majetku.  
- ZO schválilo pronájem obecního stolu na stolní 
tenis p. Josefu Novákovi za 600,- Kč na rok.  
- ZO nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební 
uzávěry pro zbudování elektrické přípojky k parcele 
na p. č. 1612/37 v k. ú. Domanín u Třeboně (lokalita 
Vrchy - proluka) z důvodu nesouladu se stávajícím 

ÚP obce, z důvodu platné stavební uzávěry a 
z důvodu zahájených prací na novém ÚP obce (není 
schváleno Zadání ÚP obce Domanín). 
- ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy bytu č. 3 
v domě č. p. 101 na dobu neurčitou za stávajících 
podmínek.  
- ZO neschválilo příspěvek hasičům na pořádání 
masopustního dětského karnevalu. Nadpoloviční 
většinu hlasů nezískal protinávrh požadující volný 
vstup i pro ostatní děti (nejen domanínské), ani 
návrh poskytnout příspěvek dle předložené žádosti 
hasičů. 
- ZO schválilo návrh (vzorové) smlouvy o poskytnutí 
dotací z rozpočtu Obce Domanín v souladu 
s vyhlášenými Dotačními tituly 2014-2018. Smlouva 
bude uzavírána s žadateli o dotaci na doporučení 
auditora účetnictví obce.  

                Martin Kolík 

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 
V lednu proběhla oprava hráze rybníka Horní Panenský a došlo ke skácení třech podemletých vrb. Na jaro se 

připravuje výsadba dubů.  

Před projednáním pronájmu obecního hostince (po uzávěrce tohoto čísla) byly provedeny opravy omítek na WC. 

Upozorňujeme, že pohyb v prostoru kopce (navezená skládka země), a stejně tak v prostoru budovaného 

nedokončeného sportoviště, je pouze na vlastní nebezpečí.  

Obec již před rokem objednala ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje 20 ks kompostérů. Termín 

dodání dotovaných kompostérů je neustále odsouván, poslední příslib dodání je březen až duben. Ještě můžete 

zažádat na obecním úřadě o posledních osm kompostérů – viz. foto a technická data. 

LL EE DD EE NN   --   ÚÚ NN OO RR   22 00 11 55      ČČ ÍÍ SS LL OO   99 44      ZZ DD AA RR MM AA   

 

D O M A N Í N S K Ý                                          

           Z P R A V O D A J  



Domanínský zpravodaj 

leden - únor 2015, číslo 94 

 

www.domanin.cz  2 

Kompostér KOMP  900 
 

Je opatřen víkem s otočným ventilem pro regulaci prostupu vzduchu, horními dvířky umožňujícími pohodlné 

plnění, spodními a bočními dvířky pro vyjímání kompostu zespodu a ze všech stran a otvory po celém obvodu 

sloužícími k provzdušňování.  

Technická data: 

Materiál      HDPE -zelený recyklát  

Objem       900 l  

Výška       95 cm  

Rozměr podstavy    132 x 132 cm 

Hmotnost      25 kg  

Tloušťka stěny       7 - 8 mm  

 

Použití: 

Kompostéry slouží k podstatnému zrychlení kompostováni a lze v nich 

zužitkovat přes 30 % odpadu z domácnosti, snížit tím náklady na odvoz 

domovních odpadů a tím se i významně podílet na řešení problematiky 

hospodaření s odpady.      

                     Martin Kolík 

 

Ohlédnutí za Vánoci  

Tradiční rozdávání kaprů proběhlo tentokrát na návsi před obecním úřadem. Kapry si přišlo vyzvednout více než 

95% rodin. Zbylých 10 kaprů jsme vpustili do rybníka Nový. Sváteční atmosféru dokreslilo následné zpívání koled 

dětmi.  

Poděkování patří firmě Agrico Třeboň, která zapůjčila profesionální sestavu na přepravu a uchovávání ryb 

s provzdušňováním.   

                             Zdeněk Švehla, Ondřej Blažek 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Domanínský Zpravodaj v novém kabátě 

S novým rokem přichází v novém kabátu i Domanínský zpravodaj. Kromě mírné grafické úpravy jsme zřídili i 

jednotný kontaktní e-mail zpravodaj@obec-domanin.cz, na který můžete posílat své příspěvky, dotazy a připomínky. 

Další novinky shrnuje následujících pět bodů.  

 Každý měsíc do vašich schránek 

Zpravodaj vám bude distribuován do schránek první týden každého měsíce (výjimečně, např. v případě menšího 

množství příspěvků, jednou za dva měsíce), abyste měli co nejaktuálnější informace o naší obci. Elektronickou verzi 

zpravodaje najdete tradičně na webu obce www.domanin.cz a nově na Facebooku www.facebook.com/ObecDomanin. 

 Pevný termín redakční uzávěrky 

Termín redakční uzávěrky je pevně stanoven na 23. den v měsíci. Příspěvky zaslané před tímto datem budou 

zveřejněny v následujícím čísle zpravodaje.  
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Skupina A     Skupina B      

1. Martin 3 - výhry, 1 prohra   1. Pepa - 4 výhry 

2. Tomáš 3 - výhry, 1 prohra   2. Standa - 3- výhry, 1 prohra 

3. Láďa M. - 3 výhry, 1 prohra   3. Káča - 2 výhry, 2 prohry  o černého Petra  

4. Aleš - 1 výhra, 3 prohry    4. Petr - 1 výhra, 3 prohry  udolal Láďa Š. Vencu 

5. Láďa Š - 4 prohry    5. Venca - 4 prohry 

 

čtvrtfinále      semifinále    o 3. místo  finále   

Martin - Petr 21:18     Tomáš - Pepa  21:19  Láďa M. - Pepa 21:14 Martin - Tomáš 2:1 (11:21, 21:19, 21:13) 

Pepa - Aleš 21:16          Martin - Láďa M. 22:20 

Tomáš - Káča 21:8 

Láďa M. - Standa 21:11 

 

 

 

 

 

 

 

 Více vašich příspěvků 

Máte námět na článek, který by zajímal ostatní? Pořídili jste v Domaníně zajímavou fotografii? Koná se v Domaníně či 

bezprostředním okolí zajímavá akce, na kterou chcete ostatní pozvat? Zašlete nám svůj příspěvek a staňte se 

spoluautory obecního zpravodaje!  

 Jak zaslat příspěvek? 

Své příspěvky nám doručte jednak elektronicky (na zpravodaj@obec-domanin.cz) a zároveň v tištěné podobě s vaším 

podpisem (na obecní úřad). Druhé opatření bylo zavedeno kvůli jednoznačné autorizaci příspěvků, např. aby vaším 

jménem někdo nezaslal hanlivý či nepravdivý příspěvek nebo aby dokonce nedošlo k obvinění v souvislosti 

s příspěvkem, u kterého pak nebude možné jednoznačně identifikovat autora. 

 Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje 

Redakční rada sestavila Pravidla pro vydávání obecního zpravodaje (dostupná na www.domanin.cz). Redakční rada 

bude zároveň dohlížet, aby:  

 zpravodaj poskytoval objektivní informace bez zkreslení,  

 nebylo zasahováno do příspěvků bez souhlasu autora,  

 v případě kritického příspěvku byla nabídnuta kritizované straně možnost zveřejnění odpovědi, 

 byl vyváženě poskytnut prostor i pro opoziční či alternativní názor.   

                    Jaroslava Žemličková 

 

Stolní tenis domanínského okrašlovacího spolku 

Po vánočním čase klidu a nic nedělání, pár nadšenců zajistilo zapůjčení a přesun obecního stolu do sálu Jihočeské 

hospůdky. Po nezbytných drobných opravách a zakoupení nové síťky se mohl uskutečnit Jubilejní novoroční turnaj 

Domanín 2015. Při hře se utkalo deset hráčů, kteří se statečně a ze všech sil snažili o umístění na předních příčkách. 

Hrálo se ve dvou skupinách a pak vyřazovacím způsobem. Přestože se hrálo na jednom stole, hra ubíhala rychlým 

sportovním a napínavým tempem.  

  

Věřím, že se turnaje stanou pravidelnou akcí „Za účelem sportovního vyžití a stmelování občanů obce Domanín“ J. 

V neposlední řadě poděkování úřadu obce a hlavně hostinskému V.Š.      

                                                 Josef Novák
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KULTURA 

Loutkové divadlo 

Máte rádi pohádky? Pokud ano, určitě si nenechte ujít 

Loutkové divadlo, které k nám zamíří v sobotu 7. února 

2015. Loutkařský soubor Jiskra Borovany si pro nás 

připravil hned dvě pohádky – O princezně Amálce a 

Perníkovou chaloupku. 

Na obě loutková představení se můžete těšit od 15.00 

v Jihočeské hospůdce. Vstupné je 20,- Kč. 

              Jihočeská hospůdka 

Hasičský ples 

Sdružení dobrovolných hasičů Domanín Vás srdečně zve na HASIČSKÝ PLES, který se koná v pátek 13. února 2015 

od 20.00 hodin. Vstupné 100,- Kč. 

                     SDH Domanín 

Maškarní karneval 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                 

                  Jana Pumprová, SDH Domanín 

Tradiční vepřové hody  

Zveme Vás na již tradiční jihočeské vepřové hody v sobotu 20. února do Jihočeské hospůdky od 11.00. Čekají na 

Vás jihočeské zabijačkové speciality a dobroty, k poslechu či tanci zahraje živá hudba.  

                        Jihočeská hospůdka 
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sobota 7. února od 15 hod. 

Jihočeská hospůdka 


