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Informace z jednání zastupitelstva 
obce 

 
 
  Ze dne 17.6.2014 vyjímáme: 
 
• Finanční výbor upozornil na vzrůstající 

úhrady faktur za svoz komunálního 
odpadu Technickým službám Třeboň. 
Upozornil, že někteří podnikatelé vyvážejí 
odpad jako fyzické osoby, a proto bude 
zřejmě nutno upravit obecně závaznou 
vyhlášku o bezplatném ukládání odpadu 
na svozový dvůr Třeboň. Starosta p. 
Michal informoval o nově přijaté faktuře 
od TS ve výši 38 000,- Kč. Po diskusi byly 
odsouhlaseny následné závěry: 
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou 
faktury za svoz komunálního odpadu od 
TS Třeboň ve výši 38 000,- Kč a pověřuje 
starostu k ukončení bezplatného ukládání 
odpadu na sběrový dvůr Technických 
služeb Třeboň s platností od 19. 6. 2014.  

• Zastupitelstvo obce stanovilo počet členů 
zastupitelstva pro volební období 2014-
2018 na 9 členů. 

• Zastupitelstvo obce povoluje výjimku ze 

stavební uzávěry pouze a výhradně  pro 
zbudování elektrické přípojky k zahradě 
na p. č. 1612/34 v k. ú. Domanín. Tato 
výjimka se nevztahuje na provedení 
žádné jiné stavby na parcele č. 1612/34. 

 
  Ze dne 15.7.2014 vyjímáme: 
 
• Zastupitelstvo opět jednalo o sportovně 

rekreačním areálu. Ing. Lukáš Kvídera - 
autor dokumentace a Jiří Márovec - 
zhotovitel podrobně seznámili zastupitele 
s průběhem prací a navrhli pro současný 
stav rozpracovanosti optimální řešení 
především s ohledem na přesun zeminy. 
V současnosti se připravuje drenážní 
systém a je nutné odtěžit zeminu do 
finální podoby a současně je nezbytné 
přesunout ornici, aby bylo možné položit 
drenáže na severní části. Předkladatel 
navrhnul, aby kromě přípravy na 
víceúčelové hřiště vzniklo jako nejlevnější 
a nejschůdnější řešení souvislé zatravnění 
celého areálu. Po dlouhé diskusi bylo 
jednomyslně přijato následné usnesení: 
Zastupitelstvo souhlasí s předloženým 
návrhem rozpočtu na rozšíření zakázky 
Sportovně rekreační  areál Domanín – 
Odtěžení a převoz materiálu celého areálu 
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za cenu 521 929,- Kč včetně přípravy 
svahu na sáňkování. 

• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 
výpověď z pronájmu nemovitosti 
obchodu se smíšeným zbožím a pověřilo 
starostu vyhlášením záměru pronájmu. 

• Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením 
záměru prodeje pozemků v zemědělském 
areálu p. č. 1109/148, 1109/158, 1109/147, 

1109/151, 205/9 o celkové výměře 539m2 
a části pozemku p. č. 1109/17, kde výměra 
bude zpřesněna geometrickým 
zaměřením v k. ú. Domanín. Jedná se o 
pozemky uvnitř areálu, které jsou 
dlouhodobě nájemcem využívány a které 
sousedí s pozemky v jeho vlastnictví. 

 
V. Jirka

 
 
 
Informace z obecního úřadu 
 

  
Informace k volbám do obecního zastupitelstva 
 

� volby do obecního zastupitelstva proběhnou 10. a 11. 10. 2014 
� registračním úřadem ve smyslu zákona o volbách do zastupitelstev obcí je odbor 

živnostenský a správních činností Městského úřadu Třeboň umístěný v budově 
Palackého nám. 46 – přízemí, kancelář č. 111 

� lhůta pro podávání kandidátních listin končí 5. 8. 2014 v 16.00 hodin 
� potřebný počet podpisů na petici prokazujících podporu kandidatury je stanoven na 

20 pro nezávislého kandidáta a na 27 pro sdružení nezávislých kandidátů 
 

 

 
SVATOVÁCLAVSKÁ MŠE 
 
Tradiční pouťová Svatováclavská mše 
bude sloužena v sobotu 27. 9. 2014 od 
15.00 hodin v Kapličce Sv. Václava 
 
 

 
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 
 
Vítání občánků narozených 1. 10. 2010 až 19. 9. 2014 se uskuteční  v pátek  19. 9. 2014 v 17.00 
hodin na Obecním úřadě Domanín. 
 
 

 
SVATOVÁCLAVSKÝ BUDÍČEK 
 
Sbor dobrovolných hasičů Domanín spolu 
s kapelou Venkovanka  Vás pěknou 
písničkou probudí v sobotu 27. 9. 2014. 
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Příspěvky od občanů 
 
Zájezd do moravského Domanína 
 
 V parném červencovém víkendu 19. a 20. 7.  se 22 občanů 
naší vísky vypravilo na výlet do moravského Domanína. Za 
doprovodu kytary jsme nejprve dorazili do nedalekého městečka 
Bzenec, kde jsme se účastnili velice poutavé exkurze v zámeckém vinařství Bzenec, vč. 
degustace vín. Později odpoledne jsme dorazili do Domanína, kde na nás čekalo krásné a 
milé přivítání. Prošli jsme si společně celou obec, navštívili jsme obecní kostel, školu a také 
vinný sklípek místního vinaře. Celá družba se nesla v atmosféře tradiční moravské 
pohostinnosti.  
 Myslím, že všem účastníkům se líbilo a moravským pořadatelům patří velký dík. 
 
 

  
Ostatní fotky ze zájezdu si můžete prohlédnout na facebooku obce Domanín…☺ 
 
 
Pár informací o moravském Domaníně 
 
Domanín (německy Domaning) je obec v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji, 9 km 
severozápadně od Veselí nad Moravou. V roce 2010 zde žilo 1 017 obyvatel. První písemná 
zmínka o obci pochází z roku 1220. V obci se nachází základní a mateřská škola.  

 
 
 
 
Památkově chráněný zemědělský dvůr č. p. 9, dnes obecní úřad 
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Kostel sv. Václava vystavěn v letech 1786-1788. Byl 
vysvěcen 16. 11. 1788 po svátku sv. Martina, a proto 
se od té doby říká„tú nedělu po Martině, budú hody v 
Domaníně, na nedělu druhú v Těmicích zas budú“ – to už 
ale platí pouze pro Těmice, v Domaníně byly hody 
přesunuty na svátek patrona kostela sv. Václava. 
Původní kostel byl 21 m dlouhý, měl rákosový strop, 
cihlovou dlažbu a pokryt šindelem. Jenom věž byla 
kryta plechem.  
V roce 1932 byla přední část kostela zbourána, 
přistavěny dvě boční kaple a kostel prodloužen na délku 31 m.  
 

 
 
 

 
 
 

 
         vlajka 

 
L. Hůdová 

             znak 
 

 
Sbor dobrovolných hasičů a hasiček Domanín 
 
Tímto článkem bych Vám všem chtěla představit náš nový letos zrozený tým hasiček, který 
se prvním rokem aktivně zapojil do soutěží, které se na počest hasičského sportu konají. 
Pravidelně se scházíme na tréninky a aktivně se připravujeme na další soutěže, které nás 
tohle léto ještě čekají. Zatím jsme se zúčastnily pěti soutěží a s radostí mohu říci, že se nám 
na první rok naší působnosti mezi týmy,  které se těchto soutěží zúčastňují už nějaký ten rok, 
vede opravdu dobře. Naší nejlepší soutěží byla soutěž v Lomnici nad Lužnicí, kde jsme se 
umístily na krásném 4. místě s časem 36.44. Věřím, že se nám bude dařit i nadále a naše 
výkony budou stále lepší a lepší. Budeme rády  za každou podporu, kterou nám projevíte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Kotková 
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Domanínské zajímavosti 
 
Určitě jste si všimli, že výstavba víceúčelového 
hřiště je v plném proudu. Pracuje se od rána do 
večera každý den… 
 
 
 
 

 
 
 
Možná by bylo dobré provést vyčištění a 
vysekání všech příkopů v obci, neboť téměř 
všude jsou zarostlé…� 
 
 
 

 
 
 
 
Tito zvídaví obyvatelé naší obce jsou 
poutavou zábavou pro děti ☺ 
 
 
 
 

 
 
Všimli jste si, jak to prokouklo v části obce zvané 
„slepík“?   
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Víte, že…                 (zde na pokračování vydáváme kopii kroniky naší obce)                               
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Kultura 
 
Pytlácký turnaj 
 

V sobotu 5. července 2014 se 
uskutečnil 4. ročník Pytláckého turnaje 
v chytání ryb na pytlácký způsob. Turnaj 
se opět konal na rybníku Malý 
Cíglerovský, který nám pro tento účel 
zapůjčil pan Šedivý. Na prvním místě se 
umístnil Jan Schindler, který dostal 
putovní pohár. Druhé místo obsadil Libor 
Leština a na třetím místě skončil Pavel 
Schindler. 

Jako v roce minulém nám 
s organizací a následně s vyhodnocováním 
výsledků pomohli manželé Kloučkovi a o 
občerstvení se postaral pan Plucar, kterým 
tímto děkujeme. Protože nám počasí přálo, 
žízní a hladem nikdo netrpěl. Všem 
pytlákům děkujeme za účast. 

 
O. Blažek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se chystá 
 
Výročí 120 let SDH Domanín 
 
 Dovolujeme si vás pozvat na oslavu  založení SDH Domanín, které oslaví 120 let od 
jejího vzniku. Akce se bude konat 23.8.2014 od 13 hod. na louce vedle Vlků. Pro účastníky 
bude k vidění pestrý program, který naleznete na internetových stránkách obce Domanín.  
 Všichni jste srdečně zváni. 

O.Blažek 
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 Putování za Černou paní 
 
SDH Domanín připravuje na říjen tradiční Putování za Černou paní. Bližší informace budou 
upřesněny plakátky a zveřejněním na stránkách Obce Domanín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loučení s létem 
 
 
 
Přijďte se rozloučit s létem!  
 
Všechny děti v doprovodu rodičů 
srdečně zveme začátkem září na 
společně strávené odpoledne (přesný 
termín bude upřesněn na stránkách 
obce a na plakátkách). Zahrajeme si 
zábavnou vědomostní hru, svezeme se 
na koních a pak si opečeme buřty. 
 
Sraz bude v 15 hodin u Obecního 
úřadu.  
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