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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 14.4.2015
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO), vzhledem k
námitkám
možných
dodavatelů
k zadávací
dokumentaci v části elektroinstalace, zrušilo
výběrové řízení na akci „Víceúčelové hřiště
Domanín“ a pověřilo starostu vrátit firmám
neporušené obálky. Zastupitelstvo obce dále
pověřilo starostu vypořádat všechny připomínky,
zpřesnit ve spolupráci s projektantem Ing. Kvíderou
zadávací dokumentaci a vyhlásit nové výběrové
řízení v nejbližším možném termínu. Výzva bude
vyvěšena na stránkách obce.

- ZO souhlasilo s návrhem Příkazní smlouvy na
autorský a technický dozor stavby „Víceúčelové
hřiště Domanín“ s firmou LK Projekt (Ing. Lukáš
Kvídera) a pověřilo starostu jejím podpisem.
- ZO pověřilo starostu vstoupit v jednání se
současným dodavatelem energií za účelem snížení
nákladů za odběr elektrické energie.
- ZO souhlasilo se zadáním projektové dokumentace
na zastřešení terasy obecní hospody. Pověřuje
starostu vstoupit v jednání s projektanty.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
- Obec zakoupila malou sekačku Viking na sečení parčíků, dětského hřiště a dalších plošek uvnitř obce.
- Pokračují jarní práce při údržbě návesního prostoru, cest a pozemků v trase obecního vodovodu a kanalizace.
- S městem Třeboň byly projednány neinvestiční náklady a finanční podíl naší obce za rok 2014 na provozu
mateřských školek, jídelny a družiny, proběhla kontrola počtu dětí a dojednány byly možnosti zlepšení vzájemné
komunikace. S přijímáním domanínských dětí do školek, bude-li volná kapacita, by neměl být problém.
- Obec ve spolupráci s právníkem řeší úhradu či vrácení kamen Bullerjan.
- Objednáno je na přelom dubna s květnem spravení děr v asfaltovém povrchu a snížení chodníku v místě křížení
s cestou (naproti telefonní budce). Prosíme o větší opatrnost po dobu oprav.
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Obecní úřad zve domanínské seniory na přátelské odpolední
setkání s promítáním krátkého filmu o Domanínu. Film byl
natočen u příležitosti sjezdu rodáků v roce 2001.
Setkání proběhne v pondělí 18. května od 17 hodin v obecní
Domanínské hospodě vedle obchodu.
Všichni jsou srdečně zváni!

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ
Turistický průvodce Daruma Go
Obec Domanín se zapojila do turistické prezentace v rámci multimediálních informačních panelů DARUMA CITY
MULTIMEDIA. Multimediální panel naleznete v horní části třeboňského náměstí, jehož obsah bude před hlavní
turistickou sezónou kompletní a naleznete zde i Domanín. Již nyní tu najdete nejaktuálnější mapu města a
blízkého okolí. Informační panely Daruma City naleznete v několika desítkách českých měst s účelem informovat
turisty o místních památkách, turistických tipech a zajímavostech formou videospotů nebo audio nahrávek.
Turisté si také mohou do svých chytrých telefonů stáhnout aplikaci Daruma Go Audio Tour, která je provázána
s koncepcí panelové prezentace daného města. Aplikace stažená do telefonu poskytuje úplnou legendu
městských památek a zajímavostí, jakékoli informace jsou kdykoliv a jednoduše dostupné. V telefonu si pak
můžete přehrát videospoty, audio nahrávky nebo si prohlédnout fotografie města. Aplikace pro mobilní telefony
je zdarma ke stažení na Google Play a App Store.
Lucie Milfaitová

Corpus Domini 2015
Ve dnech 20. 5. - 7. 6. 2015 proběhne devátý ročník Cesty po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta známé jako
Corpus Domini. Letos je stále oblíbenější akce koncipována více jako pouť, to znamená, že se nepoběží, ale půjde
pěšky.
Průvod půjde v pondělí 25. 5. také po červené turistické trase kolem Domanína. Domanínští občané jsou na akci
srdečně zváni. Sraz Domanínských je na konci odměnské aleje v 15:50 hodin, kde se můžete k průvodu společně
s naším panem starostou připojit a dále pokračovat do Spolí (nebo i dále ). Délka úseku Odměny - Spolí je 3,5
km. Pro účastníky jsou připravená trička nebo placky s logem akce.
Myšlenkou akce je připomenout cestu kněze Petra z Prahy do Říma v roce 1263, na základě které se dnes po
celém světě slaví svátek Božího těla. Jedná se o kulturní, duchovní a společenskou událost, jejímž vrcholem jsou

2

www.domanin.cz

KVĚTEN 2015  ČÍSLO 97

velkolepé slavnosti v italském Orvietu. Cílem akce je také zdůraznit význam České republiky v kontextu Evropy a
ukázat zajímavá místa v Jihočeském kraji.
Jaroslava Žemličková
Mapa průvodu v okolí Domanína

Úklid odpadků v okolí silnic
V pátek 17. dubna proběhla tradiční brigáda domanínských myslivců, při které byly posbírány odpadky kolem
silnic v katastrálním území Domanína. Odvezen byl ale také odpad, který myslivci našli v lese. Odpadky různého
druhu vrchovatě naplnily čtyři přívěsy. Během sběru byla opravena také zařízení umístěná podél silnic sloužící k
plašení zvěře.
Veronika Pouzarová, MS Pláně Domanín
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KULTURA
Velikonoční výstava výrobků z keramiky
Před velikonočními svátky proběhla již tradiční velikonoční výstava keramických výrobků. Ve čtvrtek 2. dubna jste
tak v keramické dílně mohli vidět veškeré tvoření dětí a jejich vedoucích „naživo“. Tvoření výrobků zpestřují
malým umělcům obě vedoucí různými
říkačkami, pohádkami nebo i písničkami,
které si vždy všichni rádi zazpívají.
Ve vystavených výrobcích převládala
především jarní tématika. Prohlédnout
jste si tak mohli různé zajíčky, beránky,
malovaná keramická vajíčka a spoustu
dalšího. Výrobky byly tvořené různými
technikami a o zajímavý vzhled nebyla
nouze. Po společné fotografii z tvořivé
keramické dílny, dostaly děti za svou
práci a krásná díla malou odměnu a pak
už svými výrobky mohly na velikonoční
svátky udělat radost svým rodičům 
Lucie Milfaitová

Jana Pumprová, SDH Domanín
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