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Informace z jednání zastupitelstva
obce
Ze dne 17.12.2013 vyjímáme:
• Po prodiskutování
a vyvěšení na
úřední
desce
zastupitelé
obce
jednomyslně odsouhlasili rozpočet
obce na rok 2014.
• Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
Zprávu
z dílčího
přezkumu
hospodaření obce Krajským úřadem
Č. Budějovice, které neshledalo žádné
nedostatky.
• ZO odsouhlasilo poskytnutí příspěvku
2 000,- Kč na pokrytí nákladů
spojených s činností Záchranné stanice
Třeboň pro rok 2014.
Ze dne 28.1.2014 vyjímáme:
• ZO odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku Lékařské službě první
pomoci na rok 2014 dle jejich
požadavků ve výši 5 000 Kč.
• Pan starosta P. Michal informoval o
zaplacení správního poplatku na
vydání stavebního povolení a o
vydání stavebního povolení na
sportoviště MěÚ Třeboň a o nabídce
firmy TEWIKO, Liberec na možnost

www.domanin.cz

•

•

•

získání dotace na dětské hřiště
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Dotace max. ve výši cca 400 tis. Kč,
společnost požaduje za sepsání
mandátní smlouvy 5 000,- Kč a 10 %
z celkové částky v případě získání
dotace.
Zastupitelstvo
vzhledem
k termínu uzávěrky nabídku odmítlo.
Pan starosta Michal informoval o
vydání územního souhlasu na akci
veřejného osvětlení u vodojemu, na
kterou
projektovou
dokumentaci
zpracovala
firma
Elektroinvest
Strakonice. Je připravena výzva na
poptání firem firmy Fiera a.s., Seterm,
Jipama s. r. o., Pavel Bláha Libín na
zhotovení této akce, začátek akce –
květen, konec akce – červen 2014.
Zastupitelstvo
odsouhlasilo,
aby
v roce 2014 podmínky lovu a ceny
povolenek na rybník Nový zůstaly ve
stejném režimu jako v roce 2013.
Zastupitelstvo
obce
schválilo
poskytnout 5 000,- Kč na organizaci
dětského maškarního karnevalu dne
8.3.2014 v Jihočeské hospůdce. Organizátorem akce je obec, pověřená
osoba je Ing. Hůdová.
V.Jirka
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Informace z obecního úřadu

 V současné době připravujeme výběr zhotovitele na provedení veřejného osvětlení
od křižovatky na Mladošovice ke globusu, které představuje 472 m kabelového
vedení s 8 světelnými body. Termín realizace květen – červen 2004.
 Po mnohaletých peripetiích vydal stavební úřad Městský úřad Třeboň stavební
povolení na stavbu sportovního areálu. Vlastní realizace bude zahájena provedením
hrubých terénních úprav, dále přístupovou komunikací, odvodněním dešťové vody,
splaškové vody, přípojky vody a elektřiny, víceúčelové hřiště, dětské hřiště a
přístřešek.
 Po provedených kontrolách Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF) bylo
schváleno proplacení dotace na neinvestiční akce „Oprava lesní cesty u Obecního
rybníka“ v částce 443 885,- Kč a „Rekonstrukce místní komunikace k Soukupům
v Domaníně“ v částce 450 000,- Kč.

Oznamujeme občanům, že v současné době
probíhají platby za odebranou vodu za
2. pol. 2013, platby za psa a svoz
komunálního odpadu za rok 2014.
Následně upozorňujeme dlouhodobé
dlužníky na úhradu dlužných plateb
nejpozději do 31.3.2014. Po domluvě je
možno stanovit splátkový kalendář.
V případě neuhrazení, budou dlužné
částky
bez
rozdílu
předány
k vymáhání.

SDH DOMANÍN vás srdečně zve
na
HASIČSKÝ PLES,

který se koná dne 14. února 2014
od 20.00 hod. v JIHOČESKÉ HOSPŮDCE
v DOMANÍNĚ.
K tanci a poslechu hraje kapela
Budvar Quintett
s kapelníkem Pavlem Vokurkou.

Nový sběrný dvůr
Technické služby města Třeboň, s.r.o. žádají občany, aby se již nesnažili odevzdat odpad na
sběrném dvoře v Novohradské ulici. Změna
nastává při odevzdání odpadu. Na novém
sběrovém dvoře byla nainstalována mostní
váha a veškerý odevzdávaný odpad zde je
zvážen. Celý prostor je monitorován z
důvodu lepší evidence.
Otevírací doby sběrného dvora zůstávají
stejné:
Úterý - Čtvrtek
Pátek
Sobota

7.00 – 16.00 hod.
7.00 – 18.00 hod.
7.00 – 11.30 hod.

Více informací na: www.ts-trebon.cz

www.domanin.cz
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Rozpočet obce pro rok 2014
Na prosincovém jednání zastupitelstva byl jednomyslně schválen rozpočet obce pro rok

2014. Rozpočet je rozčleněn na tyto základní položky:
Daňové příjmy
3 992 000,- Kč
Nedaňové příjmy
1 709 000,- Kč
Dotace
70 000,- Kč
Běžné výdaje
4 341 545,- Kč
Kapitálové výdaje
4 871 455,- Kč

Kapitálové výdaje představují investice do rozvoje infrastruktury obce. Zahrnují výstavbu
komunikace a veřejného osvětlení u globusu, zahájení výstavby sportovního areálu, na který
konečně bylo získáno stavební povolení, digitalizovaný územní plán obce jako požadavek
kraje a také příspěvek na výstavbu IV. etapy skládky Stráž nad Nežárkou.
Schodek ve výši 3 442 tis. Kč bude kryt z přebytku minulých let.

Rybaření na rybníce Nový v roce 2013
Tak jako v minulých letech , tak i
v roce loňském se rybník Nový využíval
nejen pro koupání a využití volného času,
ale také pro možnost sportovního
rybaření.
Využili
toho
především
návštěvníci penzionů, naši senioři, ale
také děti. Tradičně proběhly dětské
rybářské závody, na kterých zvítězil a
odnesl si cenu každý, kdo přišel. Z téměř
padesáti prodaných povolenek bylo
vybráno 13 tisíc korun, které se použily
na zarybnění a úpravu okolí v letních
měsících.
Z ušlechtilých ryb se ulovilo 81 kaprů, 9 štik, tři candáti a spoustu ostatních druhů
ryb. Za zmínku z roku 2013 určitě stojí nalezení uhynulého tolstolobika v délce 131 cm.
Podmínky pro rybolov v roce 2014 zůstaly nezměněné a tak se všichni mají opět na co
těšit. Potěšením je i používání pergoly a také využití stezky, která se ukázala jako nezbytná
pro bezpečí dětí a všech návštěvníků Domanína.
Z. Neumann

Zájezd do Domanína u Hodonína

Družební obec Domanín u Hodonína pořádá dne 19. 7. 2014 „Červencovou noc“, na
kterou srdečně zve všechny zájemce. Vážné zájemce žádáme, aby se přihlásili
na obecní úřad u p. Hantové. Obecní úřad vypraví na tuto akci autobus.
Bližší informace o zájezdu budou upřesněny dle zájmu.

www.domanin.cz

-3-

Domanínský zpravodaj
únor - březen 2014, číslo 87

Příspěvky od občanů
SDH Domanín
V prosinci minulého roku se konala výroční schůze dobrovolných hasičů Domanín.
V úvodu schůze obeznámil přítomné starosta hasičů pan Hanta s činností sboru za rok 2013.
Jako i v letech minulých se hasiči starali o odkalování hydrantů, vyčistění požární nádrže,
pořádání budíčku při Václavské pouti, ale i zaštítili pořádání Černé paní. Stále zůstává
v činnosti soutěžní družstvo, které se snaží se střídajícími úspěchy reprezentovat náš sbor
v probíhajících turnajích. Závěrem schůze probíhala diskuze k organizování výročí vzniku
sboru dobrovolných hasičů Domanín, kteří oslaví 120 let.
Zároveň Vás všechny srdečně zveme na Hasičský ples, konající se 14.2.2014
v Jihočeské hospůdce. Vše dobré v roce 2014 Vám přejí Domanínští hasiči.
O.Blažek

Bude osvětlen celý Domanín?
Při procházce obcí si člověk nemůže
nevšimnout nových nebo opravených
místních komunikací či nového veřejného
osvětlení. To vše určitě přispívá k vyššímu
komfortu života místních obyvatel, ale i
k větší bezpečnosti. Určitě každý musí
pochválit i novou komunikaci z Domanína
do Třeboně. Ocení to nejen místní, ale i
cykloturisté a další návštěvníci či
projíždějící, kteří tuto komunikaci denně
používají.
Kde však je zcela „slepý“ úsek, je 150 m
silnice III. třídy, který začíná označením
obce a končí téměř na návsi u pergoly
Jihočeské hospůdky. Pokud se někdo
v tomto úseku projde v podvečer a ještě
k tomu v zimě, bez baterky jde téměř o
Příjezd do obce od Třeboně teď v zimě kolem
17.00 hodiny po hlavní, poměrně frekventované silnici…

www.domanin.cz

život. Není vidět nic, jen se tápe ve tmě a
uskakuje projíždějícím autů (nehledě na
to, že řidiči pasivní radar na začátku obce
nerespektují a zpomalí teprve u návsi).
Smutně stojící lampy veřejného osvětlení –
jedna u pergoly a druhá u křižovatky
k Rozboudům - stále čekají na propojení.
Nutno podotknout, že obec v tomto směru
vyvinula úsilí, ale všechny snahy nakonec
ztroskotaly.
A protože i tento úsek patří k obci
(nehledě na to, že je to i její vizitka),
neměly by snahy o dokončení propojení
veřejného osvětlení zůstat dlouho na
papíře a měly by se realizovat. Jinak to
bude i nadále vypadat tak, jak ukazují
přiložené fotografie.
Miloslav Poes

Místní, téměř nefrekventovaná komunikace v témže
čase…
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Cestování po Africe – pokračování…
Jezero Malawi
V minulém díle jsme se rozloučili
s národními parky severní Tanzánie a
míříme na jih země. Cestování dopravními
prostředky
v Africe
je
mimořádně
dobrodružné a od evropských poměrů
naprosto odlišné. Když už objevíte svůj
spoj, zůstává velkou hádankou, kdy vůbec
odjedete. Řidič krčí rameny, vašemu
dotazu ohledně odjezdu moc nerozumí,
jen se usmívá a dokola opakuje „Hakuna
Matata“ (svahilsky „Nic není problém“).
Autobus vždy odjíždí, až když se sejde
dostatečný počet pasažérů a vůz je plně
naložen všelijakým nákladem. To bývá
často až po několika dlouhých hodinách.
To, kdy autobus dorazí do cílové stanice,
je ještě větší hádankou. Délka cesty závisí
hlavně na počasí a na tom, zda má
autobus stěrače, světla a dostatek paliva.
Ani jedno totiž není u afrických autobusů
samozřejmostí. Zpočátku mi to dělalo
problémy, ale zvykl jsem si a nakonec bylo
docela příjemné jen tak se v klidu nechat
unášet časem. Když u nás někdy zahlédnu
stát cestující na autobusové zastávce
s upřeným pohledem na hodinky, musím
se smát a připomenu si poněkud odlišné
cestování na africký způsob. Afrika je jiná,
tam se nezávodí s časem.
Ale zpět k naší cestě. Řidič zatroubil,
autobus se odlepil od země a zdvihla se
oblaka prachu. Připadám si v zaplněném
voze jako sardinka, plno pasažérů a
nákladu, pod nohama mi zpívá kohout,
ale nálada je výborná a autobus se sune
africkou krajinou. Míjíme zasněžené
Kilimandžáro, projíždíme exotickými
městy Moshi, Morogoro, Iringa, Mbeya.
Posledních pár kilometrů absolvujeme na
korbě stařičkého pickupu, který nemá
palubní desku, brzdy a v podlaze jsou
díry, ale hlavní je, že jede. Po dvou dnech
a jedné noci se dostáváme na konec naší
cesty, do vesnice Matema na břehu jezera
Malawi. Malawi je sladkovodní jezero
velké asi jako půl ČR a hluboké přes 700m.

www.domanin.cz

Působí spíš jako moře. Pro akvaristy je
známé výskytem zvláštního druhu ryb cychlid. Toto místo je od civilizace
vzdálené mnoho stovek kilometrů,
připadám si tu jako v ráji, čas tu už vůbec
neplyne, čas se tu zastavil. Domorodci nás
vítají s úsměvem, ale malé děti se na nás
bojí i jen podívat a brečí, ještě nikdy
bělocha neviděly. Bonbony a sušenky jim
pomáhají překonat strach, už se i ony
usmívají, natahují ručičky a křičí:
„Mzungu,mzungu“ (svahilsky „bělochu“).
Užíváme si ráje: lenošíme, koupeme se,
šnorchlujeme a navštěvujeme okolní
vesnice. V noci pozorujeme hvězdy nad
jezerem. Široko daleko není jediný
elektrický zdroj světla, díky tomu je nebe
přímo poseté nekonečným množstvím
jasných hvězd, které září neobvykle silně
a vypadají krásně. Nezapomenutelná je
pro mě návštěva vodopádu v přilehlém
pohoří Liwingstone a také výlet po břehu
jezera. Jít po široké písečné pláži půl dne a
nepotkat jediného člověka mi připadá
neuvěřitelné. U Malawi jsme strávili celý
týden, ale každý čas strávený v ráji
bohužel
jednou skončí. Loučíme se
s místními lidmi a tajně jim trochu
závidíme. Čeká nás dvoudenní zpáteční
cesta do největšího tanzánského města Dar
es Salaam. Odtud pak přeplujeme
trajektem na ostrov Zanzibar. Říká se mu
ostrov koření, leží na břehu Indického
oceánu a je prý překrásný. Že by další ráj
na zemi?
R. Linda
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Víte, že…
Rozhovor se známou osobností
Když jsme si v prosinci přečetli plakátek, že je u nás v Domaníně Mikulášská zábava
a hrají Holokrci, říkali jsme si: „Co to je?“ Vůbec jsme tu kapelu neznali… Ale byli jsme rádi,
že tu Vláďa Šírek něco pořádá a řekli jsme si, že ho půjdeme se sousedy kamarády podpořit.
Ovšem již při první písničce jsme zjistili, že tato kapela je naprosto bezvadná a snad ještě
taková tady nehrála! Celý večer byl naprosto úžasný a velká chyba, že to ostatní spoluobčané
nevěděli a seděli doma.
Kapela Holokrci úspěšně působí na klubové scéně již osmým rokem. Kapelu tvoří
zkušení muzikanti z různých kapel - od
Countrymixu, přes Harcovníky až po
Divokého Billa. Díky tomu na jejich
vystoupeních můžete zaslechnout jak
bluegrass, folk tak českou klasickou
country i rock. Na jejich vystoupení se
rozhodně nikdo nenudí, je to opravdu
veselá partička. Tomu napovídá i to, že
s nimi v Domaníně vystupoval člen
Banjo Bandu Ivana Mládka, komik a
herec Milan Pitkin. Hosté z Divokého
Billa, kteří s Holokrky v Domaníně hráli
jsou – Honza Jack Bártl – Banjo, Marek
Žežulka – Cajona a Venda Dobro Matas
– Dobro.
A právě Venda Dobro Matas je ten, který spolu s Vláďou Šírkem celou akci tady v Domaníně
zorganizoval. Tak jsem se ho zeptala na pár otázek:
Václave, kde se vzala ta myšlenka pozvat do Domanína kapelu Holokrci a uspořádat tady
takový bezvadný koncert?
Nebyl to jen můj nápad… Když u nás byl na návštěvě Jack, uspořádali jsme u Vládi
v salónku takový malý jam session*, kam jsem si pozval pár muzikantů z okolí. Tam ta
myšlenka vznikla. S Jackem jsme s podívali do sálu, zavolali si tam Vláďu a bylo dohodnuto.
Můžeš nám Václave prozradit, jak ses s klukama a kapelou Holokrci dal dohromady?
To bylo v době, kdy jsem bydlel v Praze a hrál ještě na obyčejnou kytaru. A jak to tak bývá,
muzikanti se náhodně scházejí na různých jam sessionech* a když si sednou jak lidsky, tak
muzikantsky, začnou se scházet nenáhodně a hrají spolu pravidelněji.
Plánujete takovouto akci ještě v Domaníně někdy zopakovat i přesto, že sál nebyl zrovna
přeplněn?
Holokrkům se tu moc líbilo a určitě se chtějí vrátit a zopakovat si to. Předběžně s Vláďou
domlouváme termín na začátek léta. Zorganizovali bychom to jako venkovní akci a pokřtili
tak jeho novou pergolu.

www.domanin.cz
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Možná to mnozí z vás neví, ale Václav žije již nějaký čas v Domaníně. Proto Václave další
otázka, jak se to stalo, že ses přistěhoval právě do Domanína a odkud vlastně pocházíš?
Pocházím z druhé strany republiky, tedy ze severních Čech. Hned po vojně jsem se přesunul
do Prahy. Když už mě přestal bavit blázinec velkoměsta, odešel jsem do města, kde by chtěl
žít každý – tedy do Českých Budějovic. Tak jsem zjistil, co tím Jára Cimrman myslel. Odtud
už, co by kamenem dohodil, malebná vesnička Domanín… láska na první projetí.
Jak se vám v Domaníně s přítelkyní
Luckou žije? Je něco, co vám zde chybí
nebo co byste rádi změnili?
Myslím, že jsme našli to, co jsme nevěděli,
že hledáme. Pohodu, klid a nová přátelství.
Jediné co nám tu zatím chybí je střecha nad
naší druhou chalupou. Takže kdyby někdo
chtěl, číslo účtu je… ☺
*Jam session je hudební činnost, kdy muzikanti hrají
(tj. „jamují“) pomocí improvizace

Václave děkuji za rozhovor. Přeji Vám, abyste střechu brzy dodělali a už teď se těšíme na letní koncert
Holokrků.
L. Hůdová

Kultura
Zpívání pod vánočním stromem
Kdo přišel v předvánoční neděli na
náves
k vánočnímu
stromu,
ten
neprohloupil☺
Více jak 20 dětí zde zpívaly
tradiční české koledy v doprovodu Petry
Hejlové na kytaru a Tomáše Waltera na
basu. Ani zima nevadila, protože
maminky zpívajících dětí připravily pro
všechny přítomné vánoční punč, čajíček,
věnečky, cukroví a jednohubky. Děti poté
společně vypustily balóny štěstí, všichni
jsme si popřáli „šťastné a veselé“, popovídali se sousedy a šli domů.
Myslím, že tato předvánoční akce je moc hezká tradice a pro příští rok
uděláme určitě větší hrnec vánočního punče.

L. Hůdová

www.domanin.cz
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Vánoční keramická soutěž
Ke konci roku 2013 vyhlásila obec již 4. ročník soutěže o nejhezčí keramický výrobek
s vánoční tématikou. Jako každý rok se účastníků sešlo opět mnoho nejenom z řad dětí, ale
také dospěláků. Vyhlášeno bylo několik kategorií dle věku dětí a jedna kategorie dospěláků.
Nezávislá porota z řad občanů a zastupitelů obce měla těžký úkol určit anonymně
pod čísly mezi andílky, čerty, Mikuláši, betlémy, zvonky, rybičkami pořadí jednotlivých
kategorií.
Pořadí jednotlivých kategorií bylo následující:
Kategorie dětí 4-5 let:
1. místo – Blažek Matěj
2. místo – Chmelová Denisa
3. místo – Pumpr Adam
Kategorie dětí 8-9 let:
1. místo – Mlčáková Monika, Hůda Šimon
2. místo – Tikalová Tereza
3. místo – Stuchlíková Anna
Absolutní vítěz: Hůdová Bára

Kategorie dětí 6 let:
1. místo – Hůdová Bára
2. místo – Kopetová Viktorka
3. místo – Mlčáková K., Bubnová L.,
Nováková Klára
Kategorie dětí 10-13 let:
1. místo – Prášková Kateřina
Dospěláci: 1. místo – Chlupáčová Monika
2. místo – Čerňáková Natálie
3. místo – Kopetová Eva

Díky velké spoustě sponzorů, byl každý z 26 soutěžících odměněn krásnou cenou.
Chtěla bych touto cestou poděkovat našim sponzorům – obci Domanín, panu Šírkovi
manželům Čermákovým, paní Chmelové, paní Miladě Novákové, tiskařské služby Ivan
Nadberežný, paní Katrenčíková, Würth.
Děkujeme tímto také paní Janurové a paní Kopetové, které se dětem každý týden
věnují a umožňují jim tvořit.
Už nyní se těšíme na velikonoční soutěžní výrobky a výhercům ještě jednou
gratulujeme!
L. Hůdová

Co se chystá

Maškarní karneval
Rádi bychom tímto pozvali v sobotu 8.3.2014 od
15 hodin všechny domanínské děti s rodiči na maškarní
karneval, který se uskuteční v sále Jihočeské hospůdky. Těšit
se můžete na soutěže, dárky a tradiční přetahování lanem.
Srdečně zveme také rodiče
v maskách!
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