Domanínský zpravodaj
květen – červen 2011, číslo 72

OBSAH:
Informace z jednání zastupitelstva obce .......... 1
Příspěvky od občanů......................................... 2
Informace z obecního úřadu ............................. 3
Domanínské zajímavosti................................... 4

Víte, že… ............................................................ 6
Hasičské desatero .............................................. 7
Kultura a sport................................................... 7
Co se chystá ....................................................... 8

Informace z jednání zastupitelstva obce

•

•

•

•

Ze dne 29.3.2011 vyjímáme:
Pro zachování provozu prodejny se smíšeným
zbožím
zastupitelstvo obce Domanína
odsouhlasilo poskytnutí nájemci p. Janu
Černému nezúčtovatelného příspěvku na
provoz prodejny ve výši 10 000,- Kč.
S původně požadovanou částkou 20 000,zastupitelstvo nesouhlasilo.
Zastupitelstvo obce nevyhovělo žádosti o
udělení výjimky ze stavební uzávěry
v lokalitě Vrchy firmě Energoaqua, a. s.
Rožnov pod Radhoštěm. Lokalita spadá dle
schváleného ÚP obce Domanína do 3. etapy
výstavby a udělení výjimky MŽP.
ZO odsouhlasilo zapůjčení obecního praporu
Národnímu
památkovému
ústavu
za
podmínky smluvního ošetření ztráty či
poškození. Jedná se zastoupení obce na oslavě
Rožmberků v Praze - Vernisáž Rožmberský
rok.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo provádět
údržbu v letošním roce ve stejném režimu
jako doposud, neboť se nepodařilo získat

dotace na pořízení techniky. V budoucnu se
předpokládá pokrytí údržbových prací
občany Domanína technikou obce.

•

•
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Ze dne 03.05.2011 vyjímáme:
Starosta obce p. Michal
informoval o
překonávání překážek a naději na brzké
vydání územního rozhodnutí na stavbu
sportoviště v Domaníně. Zastupitelstvem byl
odsouhlasen rozsah a finanční limit
projektových prací a vytčena 1. etapa, která
zahrnuje: úprava terénu, odvodnění areálu,
sítě, výstavba víceúčelového hřiště s umělým
povrchem, dětské hřiště, sociální zázemí (2
WC, 2 šatny, 2 sprchy, garáž pro plánovanou
zahradní techniku obce).
ZO odsouhlasilo nákup radaru, který bude
umístěn na poslední komunikaci na vjezdu do
Domanína od Spolí. Po posouzení nabídek,
obdržených elektronickou poštou byla
vybrána firma Soft Radio Vodňany.
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• Vzhledem k tomu že, došlo k přečerpání
rozpočtu v par. 2115 – Program úspor
energie a obnovitelných zdrojů za rok
2011, ZO stálo před rozhodnutím, jak
naložit s nadstandardními dotacemi, které
jsou v obci uplatňovány. ZO odsouhlasilo
pokračování dotačních titulů v plném
rozsahu a navýšilo rozpočet v dané
kapitole na 150 000,- Kč.

• Na základě výběrového řízení byla
vybrána jako nejvýhodnější nabídka pro
realizaci stavby „Kanalizace Domanín
Vrchy – 1. etapa“ firma SWIETELSKY
stavební s. r. o.‚ České Budějovice. Při
odstoupení od smlouvy následuje firma
Lesostavby
Třeboň a.s. jako druhá
v pořadí.
V. Jirka

Příspěvky od občanů obce
Prevence je vždy lepší než léčba…

Poděkování a zamyšlení…

Naši domácí mazlíčci mohou trpět celou
řadou
infekčních
a
parazitárních
onemocnění a proto pravidelné očkování a
odčervení patří k základním chovatelským
úkonům a chrání tak nejen naše domácí
mazlíčky, ale zabraňuje i nakažení lidí
včetně dětí.
Pejsci by měli být očkováni nejen proti
vzteklině, ale i proti dalším neméně
závažným onemocněním jako je např.
leptospiróza, psinka, parvoviróza, infekční
zánět jater aj.
Pravidelným odčervením chráníme hlavně
naše děti, proto bychom měli odčervovat
psy i kočky alespoň 3x ročně. Prevence je
vždy lepší než léčba.

Když jsem se v loňském roce 2010 rozhodl,
že se pokusím o účast v nominaci - lépe
řečeno
ve
zvolení
do
obecního
zastupitelstva, moc velké šance jsem
osobně na úspěch nečekal. Proto jsem byl
vcelku příjemně překvapen, když jsem se
do obecního zastupitelstva dostal. Chtěl
bych poděkovati těm, kteří mě a nově
zvolené zastupitele volili a slíbiti snahu a
pokuď to jenom půjde, co nejlepší a
nejrozumnější rozhodování o obecních
záležitostech atd. Je samozřejmě nasnadě,
že ať rozhodneme o čemkoliv a jakkoliv
(myslím tím obecní zastupitelstvo) vždy se
najde někdo, kdo s naším rozhodnutím
nebude vždy spokojen (možná i
oprávněně!?). Přesto bych chtěl naše
spoluobčany ubezpečit, že se budu snažiti
jak já, tak samožřejmě ostatní členové
zastupitelstva
činiti
pokud
možno
rozhodnutí v tom momentě a okamžiku co
nejjednodušší a pro obec a její obyvatele to
nejpřijatelnější!!

MVDr. Zdenka Wernerová
tel. 602 214 832

Z. Švehla

Vážení spoluobčané, pokud budete mít chuť a čas neváhejte a napište nějaký příspěvek do
našeho zpravodaje. Podělte se s ostatními o vaše názory, zážitky či připomínky. Stane se tím
určitě náš zpravodaj čtivější a zajímavější. Příspěvky posílejte na mail: info@obec-domanin.cz
Uzávěrka příštího čísla je 27.6.2011. Otištěny budou pouze příspěvky pravdivé a takové,
které nebudou nikoho urážet.
L. Hůdová
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Informace z obecního úřadu
Úklid obce…

Dne 25.3.2011 od 16,30 hod
proběhlo v naší obci tradiční
každoroční úklid parčíků na
návsi a v dalších přilehlých
částech obce. Byla vyhrabána
stará tráva po zimě, listí a
různé odpadky, které se
objevily po roztátí sněhu.
Akce se účastnilo cca 30
spoluobčanů, kteří pomocí
jednoduché
techniky
a
nářadí
naplnili
1x
velkoobjemový kontejner, který byl následně odvezen nákladním autem od T.S.! Akce byla
ukončena v cca 19:00 hodin.
Poděkování všem občanům, kteří se této "brigády" účastnili a přispěli ke zvelebení obce a
jejího pěkného vzhledu v následujících jarních měsících.
Z. Švehla

Vedení obce žádá tímto všechny majitele psů venčící
své oblíbence na veřejných prostranstvích obce, aby
brali ohled na své spoluobčany a dodržovali
elementární zásady hygieny a uklízeli po svých
pejscích exkrementy.
Chov psů není v obci vázán žádným omezením.
V současné době je v obci registrováno 85 psů u
celkem 79 majitelů. Přestože si může každý občan
opatřit libovolného psa v libovolném počtu, musí
dodržovat zákonné normy a veterinární a zdravotní
předpisy. Při vycházkách se psem nesmí docházet ke znečištění veřejného prostranství.
Pokud k jeho znečištění dojde, je vlastník psa povinen takovéto znečištění neprodleně
odstranit. Neučiní-li tak, dopouští se přestupku proti veřejnému pořádku a může mu být
uložena pokuta až do výše 10 000,- Kč.

VÝZVA:
Tímto vyzýváme občany, kteří dosud nezaplatili poplatky za vodu, odpad a psy, aby tak
neprodleně učinili!
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Vážení občané, v tomto vydání Domanínského zpravodaje je vložen anketní list rozvoje
obce, který slouží jako podklad pro vypracování Plánu rozvoje obce na období 2011 – 2016.
Tento plán rozvoje obce potřebujeme vypracovat, abychom jako obec mohli žádat na
Krajském úřadě o řadu dotací, které kraj vypisuje. Budeme rádi, pokud se s námi o vaše
nápady na rozvoj obce podělíte. Anketní lístek můžete vhodit kdykoli do schránky na
obecním úřadě do 20.5.2011.
I. Hantová

Domanínské zajímavosti

Jako každý rok, ani letos o Velikonocích
nezklamali domanínští koledníci – Vašík a
Míra Hejlů s Tomášem Walterů. Obcházeli
s pomlázkami mnoho děvčat a žen, aby byla
celý rok zdravá, pilná a veselá (jak praví
pranostika). A že šlehání brali opravdu
vážně, určitě potvrdí mnoho z nás.

Další milou tradicí bylo každoroční pálení
čarodějnic a stavění májky. Naše
překrásné domanínské čarodějnice se
slétly na návsi, kde ozdobily májku,
kterou parta zkušených hasičů bravurně
vztyčila. Poté dolétly místní čarodějnice na
kraj vesnice. Tam upálily jednu z nich a
soutěžily v hodu koštětem do dálky,
křičely jedna přes druhou a volily mezi
sebou tu nejkrásnější. Létaly po vsi až do
noci, pak se rozloučily a za rok se zase
slétnou.
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Pokud jste si ještě nevšimli, na novém
plotě u Lívanských (naproti Hájovně) se
objevila nová cedule, která nás informuje,
že můžeme využít služeb místní slečny
veterinářky Zdenky Wernerové. Je fajn, že
nemusíme s našimi miláčky autem do
Třeboně.

Je nám líto, že kazí vzhled naší návsi takto
znečištěná nádrž. Je plná plastových lahví,
papírků, dokonce plastový kbelík se zde najde a
různé obaly od potravin. Škoda, že se mezi námi
najdou tací, kteří hází odpadky místo do koše do
nádrže na návsi. Vedení hasičů jakožto nájemců
určitě zajistí nápravu.

Jistě jste si všimli, že je v naší vesničce
plno zahrádek, o které se jejich majitelé
pilně starají. Nyní na jaře krásně kvetou a
je na ně opravdu krásný pohled.

L. Hůdová
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Víte, že…
Víte, že mezi symboly naší obce patří tento
znak a vlajka. Znak tvoří dělený štít.
Nahoře ve stříbrno-modře sedmkrát
polceném poli černé třívrší s knížecí
korunou na prostředním vrchu. Dole ve
stříbrném poli červená růže se zlatým
semeníkem a zelenými kališními lístky.
Horní polovina štítu je Schwarzenberská,
dolní Rožmberská. Obě symbolizují
nevýznamnější vlastníky Domanína.

Vlajka má zase modro-bíle čtvrcený list.
V žerďovém modrém poli knížecí koruna,
pod ní v bílém poli červená růže se žlutým
semeníkem a zelenými kališními lístky.
Modro-bílé čtvrcení je inspirováno
stříbrno-modrým polcením horní poloviny
štítu, z této části znaku je i knížecí koruna,
z dolní poloviny štítu pochází červená
růže.

Právě o zapůjčení domanínského praporu si dovolil zažádat Národní památkový ústav. Ve
dnech 20.5. – 20.8.2011 se uskuteční ve Valdštejské jízdárně v Praze výstava „Rožmberkové,
rod českých velmožů a jeho cesta dějinami“. Jsme rádi, že právě náš prapor bude
reprezentovat naši obec a bude slavnostně přinesen při vernisáži této výstavy a po celou
dobu výstavy bude umístěn jako čestná stráž a viditelný symbol kontinuity rožmberského
dědictví.
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Hasičské desatero
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti
bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle,
nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a
dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od
Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v
pospolitém jednání počestná a vlídná.
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské
dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys
všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným
způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým
hasičským dobrovolníkem.

"Kde pálí ohně žár vzrůstá hřích a svár,
pomocník je nám dán, svatý Florián".

Kultura a sport
První májovou neděli se konali tradiční rybářské závody „O pohár starosty obce Domanín“
na našem „koupáku“. Přesně třicet rybářů, mezi nimiž bylo 14 dětí, chytalo ve dvou
poločasech. I přes malou nepřízeň počasí a velký nezájem ryb o návnadu se závody vydařily.
Největší rybu chytil pan Václav Matějka, byl to kapr s mírou 76 cm a v kategorii dětí Ondřej
Burda kapr s mírou 44 cm.
Výsledky kategorie dětí: 1. místo: Ondřej Burda – 210 b.
2. místo: Pavel Košina – 123 b.
3. místo: Jiří Slivko – 104 b.
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Výsledky kategorie dospělých: 1. místo: Václav Matějka – 376 b.
2. místo: Zdeněk Neumann – 209 b.
3. místo: Jan Klouček st. – 134 b.
Připomínáme tímto všem malým rybářům, že v neděli 5. června 2011 se konají na tom
samém místě dětské rybářské závody Memoriál Pavla Mejty.
Petrův Zdar!

L. Hůdová

Co se chystá
•
•

•
•

Na sobotu 28. 5. se připravuje Dětský den. Konkrétní informace o čase, místě srazu,
trase, či programu, budou vyvěšeny na obvyklých místech.
V neděli 29. 5. si naši hasiči ve spolupráci s obecním úřadem připravili pro zájemce z řad
rodičů a dětí cyklovýlet. Sraz je ve 13:30 u Srdíčka (křižovatka na Kojákovice a
Borovany). Plánovaná trasa je přes Kojákovice, Hrachovišťskou hájovnu a Rozvodí,
v délce cca 30 – 40 km. Návrat je plánován maximálně do 18:30.
Následující víkend 4. a 5. 6. proběhnou již tradiční závody Dračích lodí na rybníce
Opatovický. Bližší informace najdete na stránkách IKS Třeboň.
V neděli 5. 6. nás čeká již IX. ročník Memoriálu Pavla Mejty. Sraz všech vášnivých
dětských rybářů je v 8 hodin u rybníka Nový (koupaliště).
P. Hejlová

_________________________________________________________________________________________________
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, J. Mlčáková, P. Michal
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