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Informace z jednání zastupitelstva obce 
  
 V poslední době zastupitelstvo neprojednávalo žádné záležitosti, které by 
vyžadovaly bližší komentář. Zápisy z jednání jsou umístěné na vývěsní desce OÚ 
i na webových stránkách. 
 
Informace z obecního úřadu 
 

O víkendu 29. 6. – 30. 6. 2013 proběhnou odečty vody. Pokud nebudete 
zastiženi našimi pracovníky, žádáme vás o nahlášení stavu vodoměru nejpozději 
do 3. 7. 2013 osobně na obecním úřadě, telefonicky na č. tel. 725 108 828 nebo 
mailem info@obec-domanin.cz 

 
Protože dochází ke krádežím na hřbitově Sv. Jiljí, bude se od 1. 7. 2013 

uzamykat. 
 

Provozní doba hřbitova 
duben – září            7.00 – 20.00 
říjen – březen 7.30 – 18.00 
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Příspěvky od občanů obce 
 
Návštěva z moravského Domanína 
 
 V sobotu 22. 6. přijela 
očekávaná návštěva z moravského 
Domanína. Po přivítání se zastupiteli 
navštívili kapličku, kde vyslechli krátký 
výklad od p. Mejtové a za doprovodu 
kláves zazpívali několik písní. 
 Následovalo občerstvení a 
večeře U Skoříka. Všem se zde líbilo, 
někteří si v průběhu večera 
individuálně prohlédli naši obec.  

Ani prudký déšť nedokázal 
pokazit výbornou náladu a byli jsme pozváni, abychom příští rok v létě přijeli 
my k nim.  

          P.Hejlová 

 
 
CORPUS DOMINI 2013 

Dne 25. května jsme mohli přivítat účastníky III. etapy štafety Corpus 
Domini. Do naší obce závodníci dorazili v 11.15 hodin a připojili se k nim 3 

zájemci z řad dětí, kteří je doprovodili 
svým během. Každý obdržel krásné 
tričko. 

Tradice štafetového běhu Praha 
– Řím – Orvieto není dlouhá – zrodila 
se teprve před třinácti lety v souvislosti 
s celosvětovými oslavami konce 
starého a začátku nového tisíciletí. 
Historické kořeny, z nichž se tato nová 
tradice zrodila, jsou však úctyhodné – 

sahají až k událostem, které se odehrály právě před 750. lety a které souvisejí 
se vznikem jednoho z nejvýznamnějších svátků katolické církve – svátku Božího 
těla (Corpus Domini). Letošní 7. Ročník štafetového běhu je tedy jubilejní. 

Trasa štafety 2013 volně sleduje druhou z výše možných cest kněze Petra 
z Prahy. Na českém území má kromě pražského prologu 38 etapových zastávek. 
           I.Hantová 
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Hasiči 
 

Vzhledem k tomu, že náš hasičský sbor oslaví příští rok 120. Let založení, 
chtěl bych touto cestou požádat všechny, kteří mají obrazové či písemné 
materiály hasičského sboru. 

Rádi bychom je použili pro zdokumentování jeho historie. Fotografie či 
dokumenty můžete doručit na obecní úřad, kde budou ofoceny a originály 
ihned vráceny zpět majiteli. 

Děkuji všem za ochotu a pomoc. 
Martin Hanta, starosta SDH Domanín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víte, že… 
 
Malé ohlédnutí do minulosti 
 
Na následujících stránkách bych se s vámi chtěl postupně po částech podělit o 
informace z minulosti naší obce. Zdrojem jsou stránky z obecní kroniky. 
            
           Z.Švehla 

 
 

 

Konec školního roku 
 

Kouzelné slovo prázdniny. Každému školákovi sládne na jazyku třešněmi, 
malinami, borůvkami, hřeje sluncem, šplouchá vodou, voní lesem, houbami a 
buřty u večerního táboráku. 

Konec školního roku je pro každého školáka plný napjatého očekávání. Co 
asi bude na vysvědčení? Snad i vy, dávno vyšlí ze škol, zavzpomínáte na váš 
konec školního roku. Jistě mi dáte za pravdu, že se až tak moc nezměnilo. Ráno, 
svátečně oblečeni a s kytkou v ruce jste vyrazili směr škola. Ve třídě se kytka 
dala do umyvadla a netrpělivě se vyčkával příchod pana učitele nebo paní 
učitelky. Po rozdání vysvědčení a posledním zazvonění se zakřičelo hurá a 
prázdniny začaly. 

Mnozí z vás, školáků, pojedou na prázdniny k babičkám a dědečkům, na 
tábory nebo s rodiči k moři. Ať již pojedete kamkoli, přeji vám všem, abyste si 
prázdniny užili podle vašich představ a přivezli si spoustu nezapomenutelných 
zážitků, na které budete vzpomínat i v dospělosti. 
                    O.Blažek 
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Kultura a sport 
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Pytlácké závody 
 

6. července se uskuteční 3. 
ročník pytláckého turnaje v chytání 
ryb po pytlácku. Jako i v letech 
minulých se turnaj uskuteční na 
rybníce Horní Cíglerovský. 

Turnaj bude odstartován v 10 
hodin. Všichni pytláci jsou srdečně 
zváni. Věk, pohlaví ani váha 
nerozhoduje. 
      
     O.Blažek 
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