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Informace z jednání zastupitelstva 
obce

  Ze dne 27.8.2013 vyjímáme:

 Zastupitelstvo obce projednalo a 
odsouhlasilo uzavření smlouvy o 
sdružení zadavatelů s Jihočeským 
krajem – optimalizace uličního profilu 
Domanín.  Jedná se o úpravu uličního 
profilu od křižovatky na Spolí směrem 
na Kojákovice a Mladošovice. Obec 
bude hradit náklady na chodník, 
cyklostezku, veřejné osvětlení a 
v poměru k celkovým nákladům 
projektovou dokumentaci. Vše ostatní 
bude hradit kraj.

 Vzhledem ke konci lhůty termíno-
vaných vkladů finančních prostředků 
obce projednalo ZO dle nabídek bank 
nové uložení obecních prostředků. 

 ZO vybralo zhotovitele rozšíření 
veřejného osvětlení v severní části obce. 
Stavbu provede firma Swietelsky 
stavební s.r.o.

 ZO dále vybralo zhotovitele na opravu 
vodovodního řadu na p.č. 1636/1 v naší 
obci. Nejvýhodnější nabídku předložila 
firma Jipama s.r.o. Hrachoviště za cenu 
240 tis. Kč vč. DPH. Stavební úpravy 
budou probíhat od 3.9. do 13.9.2013.

 Na základě žádosti SDH Domanín 
souhlasilo zastupitelstvo s užitím 
obecního znaku na dresech hasičů.

 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 
Dodatek  č. 8 o úhradě neinvestičních 
výdajů na provoz škol a školských 
zařízení za rok 2012 a pověřilo starostu 
jejím podpisem. Celkové náklady, které 
nese obec Domanín jsou následující:
- Na mateřské školy, kde je 19 dětí  činí 
příspěvek na neinvestiční výdaje  
288 864,48 Kč,
- Na základní školy, kde je 35 žáků  činí 
příspěvek na neinvestiční výdaje  
271 777,94 Kč

- Celkem 560 642,- Kč.

L. Hůdová
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Informace z obecního úřadu

UZAVÍRKA SILNICE

Od 20. 9. do 30. 9. 2013 bude kompletní uzavírka silnice II/155 mezi 
Třeboní a Domanínem.

Bližší informace ohledně uzavírky budou na úřední desce.

Opravy 

Dne 2. 9. 2013 začala oprava místní komunikace na p. č. 81/13, 
95/3, 97/6, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12 a části 1626/2 vše 
ve vlastnictví obce Domanín za výrazné podpory z Programu 
rozvoje venkova, když celková dotace činí 450 000,- Kč. Z toho 
příspěvek Společenství EU 360 000,- Kč a příspěvek 
z národních zdrojů 90 000,- Kč.
Oprava lesní cesty u Obecního rybníka, když dotace činí 493 292,- Kč z toho 
příspěvek Společenství EU 394 617,- Kč (80%) a příspěvek národních zdrojů 98 655,-
Kč (20%).

Stavební úpravy vodovodu

Od 3. 9. do 13. 9. 2013 budou prováděny 
stavební úpravy  vodovodu na parcele 
1636/1 v Domaníně. Dodávka vody bude 
omezena pro domy č. p. 71, 46, 19, 55, 48 a 
47 (Mlčákovi, Bubnovi, p. Marek, p. Kolík, 
Hejlovi, p. Poustevníková).

I. Hantová

SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE

Svatováclavská mše bude v kapličce 
Sv. Václava sloužena v sobotu dne   
21. 9. 2013 od 16.00 hodin.

SVATOVÁCLAVSKÝ BUDÍČEK

Sbor dobrovolných hasičů Domanín 
s kapelou Venkovanka vás jako 
tradičně probudí pěknou písničkou 
dne 28. září 2013.
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Příspěvky od občanů

Návrat do školních lavic

Není to tak dlouho, co jsem přál školákům hezké prožití prázdnin a už je tu nový školní rok.
Jistě máte pocit, že prázdniny utekly moc rychle a doma naříkáte, že by jste chtěli mít 
prázdniny mnohem delší. A co potom vy starší, takzvaní mazáci, jo to je jiná sorta. Na 
tvářích vyrážejí první pupínky, vlasy musí držet správný tvar a barvu, oblečení musí 
odpovídat posledním trendům, jinak nejste, jak se říká „in“. Co vy a škola? Jistě, chápu vás -
nuda. Učitel po vás pořád něco chce, rodiče vyžadují dobré známky a nikdo z nich nemůže 
pochopit, že máte úplně jiné starosti. Tak vám přeji, vydržte to s námi. 
Pak tu máme ty nejmenší, kteří zasednou do školních lavic poprvé. Vám přeji, abyste měly 
štěstí na dobrého a hodného pana nebo paní učitelku a abyste dobře zvládly svá první 
písmenka a čísílka, na která budete pyšní vy i rodiče. Rodičům přeji pevné, ale velice pevné 
nervy a aby někdy nad výsledky svých dětí oko přimhouřili. Vždyť nejde o život. 

O. Blažek

POUŤOVÁ ZÁBAVA

se bude konat v sobotu 28.9.2013 od   
20 hodin v sále Jihočeské hospůdky.

Všichni jsou srdečně zváni!

Obecní úřad nabízí našim občanům možnost přivýdělku při údržbě 
veřejného prostranství (prohrnování sněhu, drobný úklid, sečení atd.). 

V případě zájmu se obraťte na obecní úřad.
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Domanínské zajímavosti

Nejen místní štamgasti se těší na posezení 
v nové pergole Jihočeské hospůdky…

Možná jste si všimli, že jsme přišli o krásné 
lekníny. Rozbor vody zjistil, že to nebylo 
špatnou vodou, ale zřejmě příliš velkým 
horkem…

Byla dodělána protipovodňová stoka 
v severní části obce.

L. Hůdová
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Víte, že…                                            (zde na pokračování vydáváme kopii kroniky naší obce)
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Kultura a sport

Pytlácký turnaj

V sobotu 6. července 2013 se uskutečnil 
3.ročník Pytláckého turnaje v chytání ryb na 
pytlácký způsob. Turnaj se opět konal na revíru 
Horní Cíglerovský, který nám pro tento účel 
zapůjčil pan Šedivý. Z šestnácti účastníků se 
nejlépe umístnil Šimon Kasa, který dostal putovní 
pohár. Druhé místo obsadil Lukáš Sedláček a na 
třetím místě skončila Nikol Zabilková.

Jako v roce minulém nám s organizací a 
následně s vyhodnocováním výsledků pomohli 
manželé Kloučkovi, pan Šimánek, pan Velek a o 
občerstvení se postaral pan Šírek, kterým tímto 
děkujeme. Protože nám počasí přálo, žízní a 
hladem nikdo netrpěl. Myslím, že se třetí ročník 
opět povedl a všichni pytláci si odnesli spoustu hezkých zážitků a rádi se zúčastní i 
následujícího čtvrtého ročníku. Všem pytlákům děkujeme za účast.

O. Blažek

Kroužek keramiky

Od září probíhá opět každý týden keramický kroužek. Děti, ale i 
dospělí, se schází vždy ve čtvrtek od 16.30 hodin v klubovně 
obecního úřadu. Pod vedením paní Janurové a paní Kopetové vyrábí 
krásné výtvory. Přijďte všichni, kteří si chcete práci s hlínou 
vyzkoušet! Jste srdečně vítáni.
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Rádi bychom touto cestou poděkovali manželům Chybovým, paní Miladě Matějkové, Pavlu 
Ouškovi a Janě Šimouškové, kteří věnovali dárky či upekli dobroty pro děti na pálení 
čarodějnic a dětský den.

M. Janurová

Co se chystá

Loučení s létem

Přijďte se rozloučit s létem! 

Všechny děti v doprovodu rodičů
srdečně zveme v sobotu 7. září 2013 na 
společně strávené odpoledne. 
Zahrajeme si zábavnou vědomostní 
hru, svezeme se na koních a pak si 
opečeme buřty.
Sraz v 15 hodin u hydroglobu. 
Akce se bude konat za každého počasí. 

Jelikož se akce bude konat poblíž 
rybníka, každý rodič si bude 
zodpovídat za své děti!

Putování za Černou paní

Na 5. října 2013 připravuje SDH Domanín pro všechny děti Putování za 
Černou Paní. Bližší informace k této akci najdete na plakátcích a stránkách obce 
Domanín.

Na setkání s vámi se těší 
Černá paní a její strašidla

29.10 2003 přiděleno ev.č. MK ČR E 14831

vychází 6x ročně
Redakční rada:  Z. Neumann, O. Blažek, Ing. S. Janeček, Ing. V. Jirka CSc., Ing. L. Hůdová, Mgr. P. Hejlová,          
Z. Švehla, P. Košina




