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Informace z jednání zastupitelstva
obce
Ze dne 25.2.2014 vyjímáme:
• Zastupitelstvo jednalo o sportovně
rekreačním
areálu.
Ing.
Lukáš
Kvídera,
autor
dokumentace
podrobně seznámil zastupitele se
zadávací dokumentací a prioritami
při výstavbě. V první řadě je nezbytné
provést meliorace, vymodelovat terén,
vyštěrkovat komunikace a odstavnou
plochu (je možno provést samostatně).
Víceúčelové hřiště se bude řešit
samostatně, poté dětský koutek,
kolaudace možná bez sociálního
zařízení. Zemina se nebude odvážet,
použije se na srovnání terénu, pokud
nebude nutná voda a odpad - možno
pouze
připravit
připojení.
Zastupitelstvo obce doporučilo vypsat
výběrové řízení na celý sportovní areál
dle předloženého návrhu v rozsahu
10,6
mil
Kč
a
pověřilo
p.
starostu oslovením firem na akci
Sportovně rekreační areál Domanín.
• Bylo provedeno výběrové řízení na
realizaci stavby „Domanín -Veřejné
osvětlení Vodojem“ a byly osloveny
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•

•

tyto firmy: JIPAMA s. r. o. Třeboň,
Pavel Bláha, Libín, Fiera a. s. J. Hradec
a Seterm CB a. s. České Budějovice
Komise byla složena ze všech
přítomných členů zastupitelstva a
jednomyslně rozhodla na základě
výběru
nejvýhodnější
nabídky
o přidělení zakázky firmě Jipama s.r.o.
Hrachoviště a pověřila starostu
podpisem připravené smlouvy.
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 5000,- Kč
na organizaci
dětského maškarního karnevalu dne
8.3.2014
v Jihočeské
hospůdce.
Organizátorem akce je obec, pověřená
osoba je p. Hůdová.

Ze dne 25.3.2014 vyjímáme:
• Na základě iniciativy p. starosty
Michala bylo po bouřlivé diskusi
revokováno
usnesení
z minulého
zastupitelstva o zadání výběrového
řízení
na
výstavbu
sportovně
rekreačního areálu. Vzhledem k tomu,
že se nacházíme v posledním roce
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volebního období, byla poptávka
zredukována na částku, která je
připravena v rozpočtu. Výsledkem je
následující
znění
usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se
zadáním
předložené
výzvy
na
poptávku na stavbu „Sportovně
rekreační areál Domanín“ v celkové
hodnotě díla 1 900 tis. Kč bez DPH,
SO-00, SO-03, SO-04, SO-05, SO-06,

•

SO-07,SO-08, SO-09, u SO-01 a SO-02
bude proveden pouze drenážní
systém – na základě výkazu výměr,
termín realizace od 1.6.2014 do
15.8. 2014.
Zastupitelstvo
obce
odsouhlasilo
prodloužení
nájemní smlouvy p.
Masopustové a p. Hospodářskému do
30.4.2016.
V.Jirka

Informace z obecního úřadu
Návštěva Domanína na Moravě

Zájezd do Domanína u Hodonína
Družební obec Domanín u Hodonína
pořádá dne 19. 7. 2014 „Červencovou
noc“, na kterou srdečně zve všechny
zájemce z naší obce.

Opakovaně vyzýváme vážné zájemce o
družební návštěvu Domanína na Moravě, aby
se přihlásili nejpozději do 22. 4. 2014 na
obecním úřadě z důvodu zajištění noclehů.

Volný pohyb psů v obci
K častým stížnostem na volně pobíhající psy odkazujeme na platnou Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2009 o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích, kde se uvádí:
1. Chovatel psa je povinen zajistit, aby na veřejných
prostranstvích byl pes pod dohledem fyzické osoby
způsobilé psa ovládat.

2. Průvodce psa je povinen na veřejném prostranství
v zastavěné části obce vymezené platným územním
plánem vést psa na vodítku.
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Výzva k hospodárnému využívání odpadů
V minulém zpravodaji jsme informovali o
přesunu sběrového dvora Města Třeboň
do Rybářské ulice a nyní tuto informaci
doplňujeme o výzvu k hospodárnému
využívání odpadů. Podle obecní vyhlášky
o nakládání s odpady má každý občan, po
zaplacení poplatku 480,- Kč, právo uložit
bezplatně odpady na sběrovém dvoře.
Zastupitelstvo při přijímání této vyhlášky
mělo na mysli ukládání především

nebezpečných
odpadů,
pneumatik,
izolačních materiálů, kovů apod. Směsný
stavební a demoliční odpad v přiměřeném
množství
odpovídající
cca
váze
přivezeného osobního přívěsu. Dále je
možné
bezplatně
ukládat
výrobky
skupiny zpětného odběru – tj. domácí
spotřebiče, osvětlovací zařízení, elektrické
a elektronické nástroje a spotřebiče.

Hromadné očkování psů
Dne 21.5.2014 proběhne povinné očkování psů proti vzteklině
případně kombinovanou vakcínou.
Místo a čas konání: 21.5.2014 18:00

u kapličky

MVDr. Zdenka Lívanská
MVDr. Pavel Foglar

602110553
723616055

Příspěvky od občanů
Děkujeme všem, kdo se podílel na organizaci dětského maškarního karnevalu, který se konal
8.3.2014 v Domaníně v hospůdce „U Šírka“ za skvělou atmosféru, soutěže a tombolu pro
děti.
rodina Černákových
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Sportovní areál Domanín
V souvislosti s posledním děním okolo sportovního areálu cítím nutnost informovat
veřejnost o průběhu a to včetně celé historie . S myšlenkou , která vznikla již před mnoha
lety přišel tenkrát Karel Čáp . Bylo to v době , kdy Domanín měl svůj fotbalový tým, který se
postupem času bohužel rozpadl . V roce 2004 jsem stál se starostou nad mapou obce a
přemýšleli, kam sportovní hřiště umístnit a to tak , aby splňovalo požadavky a také, aby
realizace byla co nejsnazší.Problém byl jako s většinou myšlenek majetkové vypořádání
s vlastníky pozemků.
Obec vlastnila tehdy dvě parcely v blízkosti hájenky a tak jsem navrhl umístnění právě tam.
Téměř dva roky se jednalo s vlastníky a v roce 2006 a 2007 obec konečně scelila pozemek o
takové velikosti , aby se naplnily představy. Současně v obci rostl jeden rodinný dům za
druhým a bylo jasné , že potřeba hřiště bude do budoucna správnou myšlenkou a dobrým
zázemím pro využití volného času. Od té doby se do obce přihlásilo k trvalému pobytu
téměř 100 lidí a prožívá zde dětství spousta dětí. V prosinci 2007 se po dlouhých tahanicích
schválil Územní plán obce a to včetně umístnění sportovního areálu.
Psal se rok 2009 a na obec přichází nabídka s jeho realizací . Probíhá několik jednání , které
se táhnou téměř rok. Na obci leží lákavá nabídka soukromé firmy na stavbu a obec se má
stát spolumajitelem včetně provozování. Firma předkládá projektovou studii za více jak 20
miliónů korun. Obec má vložit do stavby pouze pozemky.
Po důkladném prostudování návrhu smlouvy s pomocí právníků však zastupitelé dochází
k názoru , že realizace a samotné provozování za podmínek na kterých soukromá firma trvá
je pro obec nevýhodná a ze záměru odstupuje. Blíží se konec volebního období a tak studie
zůstává u ledu.
Nové zastupitelstvo opět otvírá myšlenku realizace záměru stavby a pro svou dlouhodobou
nejednotnost jak stavbu realizovat a to včetně jejího rozsahu svolává veřejnou schůzi.
Veřejnost dává téměř jednohlasně najevo , že obec nepotřebuje sportovní areál za milióny,
ale takové , aby si měly děti kde kopnout do míče, zahrát třeba tenis a cítily se bezpečně. Je
však již schváleno územní rozhodnutí pro celou stavbu a tak se musí vše přehodnotit. Otvírá
se nové řešení se kterým však přichází nové problémy a to s majiteli sousedních pozemků .
Několikrát dojde k odvolání a to až do února roku 2014 , kdy stavební odbor Třeboň vydává
stavební povolení .
Ořezaná schválená projektová dokumentace na stavbu sportoviště dle rozpočtu činí ale
stále10,6 miliónu korun. Vzniká bouřlivá debata jak stavbu provést. Schválený rozpočet na
tuto akci pro 2014 je maximálně 3 milióny korun. Trvám na tom , že tato částka je pro nás
nepřekročitelná a obecní kasa nám to neumožňuje a větší peníze jsou nesmyslnou investicí .
Připomínám , že v obci jsou mnohem důležitější věci než sportovní areál . Žádné dotační
tituly nemáme vyřízené a bude velkým problémem je získat.
Navrhuji stavbu provést tak , aby byly provedeny veškeré práce , které umožní budoucí
rozvoj
areálu a prostor pro běžné hry v souladu se schváleným rozpočtem a názorem veřejnosti.
Ondra Blažek společně s Ing. Hůdovou prosazují však zadání veřejné zakázky v celém
rozsahu stavby za více jak 10 miliónů korun. Upozorňuji , že na provedení zakázky nad 6
miliónů musí být výběrové řízení provedeno dle zvláštního zákona , což obec není schopna a
musí si najmout firmu za 45 tis.Kč a zůstane tak jen přihlížejícím . Na otázku jak bude
hospodařit obec v budoucnu , když 2/3 všech peněz vloží do sportovního areálu Ondra
Blažek reaguje použitím finančních prostředků například z prodeje bytovky. Připomínám ,
že nemovitosti včetně ostatních pozemků jsou železnou rezervou do budoucna a tak jako
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v minulosti , kdy jsem nesouhlasil s prodejem lesů a obecních polí nesouhlasím ani tentokrát
a už vůbec ne , aby peníze za bytovku byly použity na stavbu hřiště. Dále argumentuji s tím,
že výběrové řízení firmou potrvá příliš dlouho a do konce volebního období se stavba
prodlouží tak , že se letos opět nic neudělá. Návrh Ing. Hůdové a p. Blažka při hlasování
však prochází / hlasování 5 – 2 , Ing. Janeček a Mgr. Hejlová nejsou přítomni / a já tak
společně se Z. Švehlou bouřlivou debatu prohráváme . Opět připomínám , že takto si
veřejnost stavbu nepředstavovala , byla zásadně proti a nerozumím tomu, proč naopak ti
kteří schůzi chtěli svolat, hlasují pro i tak velkou investici. Argument , že vítěz stavby udělá
postupně stavbu v řádu několika let považuji za scestný , neb ceny materiálů a služeb jsou
každý rok jiný a neumím si představit , že nám firma udělá stavbu za vysoutěženou stejnou
cenu v řádu několika let. Po zastupitelstvu jsem vyzval starostu , aby ze své pravomoci
rozhodnutí zastupitelstva pozastavil a to i přes náš rozdílný názor v této záležitosti.Informuji
ho také o tom , že se jedná o tolik peněz , že schválená stavba i za 10,6 mil Kč je pro mne za
stávajících finančních možností obce naprosto nepřijatelná, kdy například jen stavba
jednoho objektu / víceúčelové hřiště / za 4 527 000.- Kč považuji za nehospodárné a
odstoupím tak po 12 letech z funkce místostarosty. Soutěží mimo náš vliv se sníží cena dle
mého názoru maximálně o milión korun. Starosta následně pak svolává pracovní schůzku
zastupitelů k této věci na kterou bohužel ti , co návrh odsouhlasili nepřišli a tak zařazuje
tento bod na mou žádost na řádné jednání zastupitelstva. Starosta oznamuje kolegům , že
po získání dalších informací svůj názor změnil a navrhuje realizaci hřiště dle mého
původního návrhu. Má již připravené podklady pro okamžité výběrové řízení s
požadavkem na zahájení stavby již v červnu 2014, kdy maximální možná cena je 1,9 milionu
korun bez DPH . Je vybráno pět firem , které se osloví s poptávkou. ZO ruší usnesení
z minulého jednání a pro můj původní návrh hlasují všichni přítomní krom Ing. Hůdové a
Ondřeje Blažka, kteří nadále trvají na zadání výběrového řízení na stavbu v plném rozsahu./
Pavel Košina není přítomen / Je potřeba také připomenout , že moji kolegové nejspíš
zapomněli na stále platné usnesení ZO ze dne 20.9. 2011 po svolání veřejné schůze , kde
bylo odsouhlaseno , že na areál bude uvolněno nejvíce 2 850 000,- Kč. Pro tento návrh tehdy
hlasovali všichni krom starosty, který se zdržel. Ing.Jirka a Ing. Janeček nebyli tehdy
přítomni.
Stavba se tak zdržela ze strany obce o jeden měsíc . Jak vše dopadne a za kolik, vás budu
příště informovat stejně, jako například o stezce do Třeboně a dalších a to včetně hlasování.
Z. Neumann

Reakce na článek pana místostarosty
Pan místostarosta má naprostou
pravdu v tom, že hřiště je pro obec
správnou myšlenkou. V současné době
zde vyrůstá plno dětí, které si nemají kde
kopat s míčem, hrát tenis, vybíjenou apod.
Na základě veřejné schůze, kterou jsme
před skoro třemi lety svolali, bylo zřejmé,
že lidé ve vsi nechtějí velký areál za cca 24
mil. Kč v rozsahu fotbalového hřiště,
tenisových kurtů, tribun, šaten atd. Ale
www.domanin.cz

pouze jedno víceúčelové hřiště. Této
myšlenky jsme se nadále drželi a chtěli ji
dotáhnout do konce volebního období do
konce, protože jsme to měli s panem
starostou a místostarostou ve volebním
programu. Bohužel ale již při vydání
stavebního povolení jsme narazili na
kroky, které tomuto bránily, protože již
v té době bylo vydané územní rozhodnutí
– ale na celý veliký areál. Nastaly tedy
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komplikace. Abychom co nejdříve mohli
hřiště začít stavět, byla jediná cesta jak
z toho ven, navázat na stávající územní
rozhodnutí a tak pan architekt Kvídera
začal konat. Ač jsme chtěli pouze jedno
víceúčelové hřiště, musel připravovat
všechny papíry na veliký areál…bohužel.
Špatným
rozhodnutím
minulého
zastupitelstva – kde pan místostarosta
také byl – se celá příprava výstavby takto
zkomplikovala
a
stavbu
jednoho
víceúčelového
hřiště
to
výrazně
prodražilo. Mezitím nechalo ale vedení
obce navážet na pozemek určený ke
stavbě další zeminu firmou Jipama, což
nadále prodlužovalo jednání o vydání
stavebního povolení, protože majitelé
sousedních pozemků se bránili, že jim
navezená zemina sníží hodnotu jejich
pozemků apod. Toto vše máme již za
sebou a letos konečně máme stavební
povolení.
Pro samotnou stavbu hřiště je ale
prý nutné provést zemní práce, kanalizaci
a vše potřebné pro stavbu víceúčelového
hřiště pro opět celý areál… Proto narostly
tyto náklady na cca 2 mil. Kč. Poté se
může konečně stavět víceúčelové hřiště.
Na základě schůzky s architektem, kterou
jsme
měli
na
jednání
minulého
zastupitelstva, bylo rozhodnuto, že
nejlepší variantou bude nechat vypsat
výběrové řízení na tyto zemní práce i
stavbu víceúčelového hřiště. Myslím si, že
pokud se bude zakázka dělit, vzniknou
vícenáklady na stavbu hřiště, nehledě na
to, že pravděpodobně i další problémy
typu: „co to tady udělali, to se mělo udělat
takhle, my za to neručíme apod.“ Proto
jsme navrhovali, aby celé hřiště dostala
jedna firma, která za stavbu bude ručit

jako celek a neporušíme zákon tím, že
budeme zakázku na hřiště dělit. Do
smlouvy by se stavba rozfázovala tak,
abychom se vešli do schváleného rozpočtu
(tj. 3 mil. Kč pro tento rok, jak také
zmiňuje pan místostarosta) s případnou
dostavbou na příští rok.
Dle názoru mého a také po poradě
s architektem se cena hřiště určitě
nepošplhá na 10 mil. Kč, jak píše pan
místostarosta. Toto jsou tabulkové ceny,
které se prý většinou vysoutěží mnohem
méně…

Pan místostarosta pohrozil svou
rezignací a tak se na jednání posledního
zastupitelstva revokovalo usnesení na
výběrové řízení celého hřiště. Někteří
kolegové změnili názor a nyní dle nového
usnesení tedy probíhá výběrové řízení
pouze na zemní práce, které by měli být
letos v srpnu hotové. Dle návrhu pana
místostarosty se na tuto plochu postaví
poté pouze dvě branky, aby si děti mohly
alespoň kopat. Mrzí mne, že nedodržíme
předvolební slib a hřiště nebude do konce
volebního období hotové. Ale bohužel...
Doufejme jen, že tyto dvě branky
nikoho nezraní svým pádem a že takto
nezůstane hřiště stát dalších deset let.
L. Hůdová
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Jak se dá manipulovat s fakty
Po přečtení článku Zdeňka Neumanna jsem už ani překvapen nebyl. Nejdříve mne
napadlo, že jsou volby už příští týden a tak se asi jedná o předvolební masírování občanů,
kdy někteří asi rádi „slyší“ na velké činy – gesta s pokládáním funkcí v zájmu záchrany
obecní kasy a majetku před vyrabováním.
Z článku Zdeňka to na nezasvěcené tak opravdu může působit. Jaká jsou ale fakta?
Vy, kteří jste se zúčastnili veřejné schůze v roce 2011, si jistě vzpomenete, že jsme to byli my
(zastupitelé Lenka Hůdová, Zdeněk Švehla a já), kteří chtěli zastavit velký projekt. Co si tak
vzpomínám, tak při debatě na této veřejné schůzi předkládal argumenty jenom pan starosta
a já za zastupitele. Zdeněk Neumann seděl nestranně a teprve když viděl, k jaké straně se
veřejnost přiklání, tak si „přisedl“ k nám a začal s námi „tahat za jeden provaz“. A jak jistě
víte, tehdy jsme také argumentovali tím, že víceúčelové hřiště se dá pořídit kolem
2,5 milionu a na tom i nadále trvám. Jak se již zmiňuje Lenka Hůdová, územní rozhodnutí
bylo vydáno na celý objekt, proto musí být také tyto prostory odvodněny a udělány
kanalizační potrubí v nemalých délkách. To, že jsme hlasovali za celou zakázku, vyplynulo
z jednání pana architekta na obecním úřadě, který nám toto řešení jasně doporučil.
Informoval nás, že tuto částku v tendru velmi pravděpodobně snížíme minimálně o 4 mil. Kč
a že si dle zákona můžeme stavbu rozložit na více etap - tedy na více let, přičemž
dodavatelská firma bude garantovat „vysoutěženou“ cenu. Při optání u stavebních firem mi
byla tato informace pana architekta potvrzena.V dnešní době je pro stavební firmy každá
větší zakázka požehnáním a jsou schopné realizovat stavby za mnohem menší částky než
tomu bylo v minulosti.
Při prosazovaní našeho řešení jsme samozřejmě počítali s pojistkou pro případ, že by
předpoklady odborníků na ponížení ceny investice, nebyly naplněny. Každý investor, tedy i
naše obec, si může ve výběrovém řízení vymínit, že nemusí být vybrán žádný dodavatel a to
i bez uvedení důvodu.
Myslím si, že návrh Zdeňka Neumanna je jen částečná, nesystémová a nedokončená
investice, ať už bude prosazována argumentací o úspoře či potřebné dlouhodobé přípravě. Je
to pro mne příklad mrháním obecními prostředky. Když jde někde něco udělat rychleji (a
zpravidla tedy i levněji), tak u nás pomaleji a dráž. Teď a neznámo na jak dlouho budeme
mít podle Zdeňka okolí hřiště rozvrtané, jenom přípojky, obrubníky a štěrk a budeme čekat
až to celé zaroste trávou a plevelem a další zastupitelstvo se dál bude dohadovat, jestli a jak
hřiště dodělat.
Pro zajištění financování jsem navrhnul prodej třicetileté bytovky, to je pravda a za
tímto názorem si stojím, neboť si myslím, že situace, pro kterou obec bytovky koupila, je
dávno minulostí a její nájemníci by se mohli realizovat pro sebe a tento výtěžek se mohl
hodit právě na tento účel, který bude sloužit širší veřejnosti - konečnému dokončení
sportoviště a zázemí pro maminky s dětmi. Tímto krokem by obec nemusela šahat do svých
rezerv, či zatěžovat další rozpočty. Další věcí je, že zastupitelstvo v minulých letech
vědělo,že je tento problém s výstavbou sportoviště nemine, a přesto se nakoupilo nové auto,
či se zatížil rozpočet o další mzdové výdaje obce. V tomto případě sahání do přebytků z let
minulých zřejmě Zdeňkovi Neumannovi nevadilo a žádnou funkci tehdy „neskládal“. Tak
nevím, kdo koho chce osočovat z drancování obecního majetku.
V naší snaze o zvelebení součásti obce není žádná vypočítavost ani zištnost. Zdeněk
Neumann ve svém článku pravdivě vypočítává, jak se obec rozrůstá - jak co do počtu
dospělých občanů, tak dětí. K čemu jim bude staveniště, peníze utracené za nedokončenou
investici … a jeho nesplněný volební slib?
O. Blažek
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Vážení spoluobčané,
v následujících pár větách bych chtěl vyjádřit svůj postoj ke sportovnímu hřišti.
Možná, že ne všichni víte, že nejsem v tomto volebním období v zastupitelstvu obce od
začátku, ale nahradil jsem v něm paní Mlčákovou.
Ten důvod, proč jsem do něj bez váhání vstoupil, byl právě ten, že jsem nesouhlasil
s výstavbou sportovního areálu, tak jak jej na veřejné schůzi prezentoval p.starosta Michal.
Vlastně jsem ho považoval za nesmysl. Tenkrát jsem si nevšiml, že by Zdeněk Neumann měl
z výstavby velkého sportoviště nějaké velké obavy. Myslím si, že kdyby právě Lenka
Hůdová s Ondrou Blažkem a Zdeňkem Švehlou proti stavbě zásadně nevystoupili a
nesvolali veřejnou schůzi, dočkala by se obec velkého finančního průšvihu nejen vzhledem
k pořizovací ceně, ale hlavně následnou údržbou a provozem, podle mého názoru,
nevyužitého sportoviště.
A tak snad nikdo ani nemůže věřit tomu, že by Lenka s Ondrou chtěli tím samým
sportovištěm po dvou letech vyprázdnit obecní kasu. Naopak, jsem přesvědčen, že ten kdo
musí uříznout prkno, aby si vydělal, uvažuje jinak, než ten, který je vyplácený ze státních či
obecních peněz. Pokud by si místostarosta v minulých letech se svými kolegy zahrával jen
s pláckem pro děti, pak bychom mohli dnes při stavbě jednoho víceúčelového hřiště ušetřit,
ale to bohužel nejde. Teď si musím půjčit zásadní větu ze Zdeňkova dlouhého článku: „Je
však již schváleno územní rozhodnutí pro celou stavbu a tak se musí vše přehodnotit.“
A tak architekt Kvídera předložil projektovou dokumentaci o několika částech, která
zpracovává celé území jářku za 10 mil.korun a na moji jedinou otázku, jestli si ještě můžeme
něco udělat sami, odpovídá, že jen za cenu možných problémů se zákony. Nicméně
doporučuje zadat celou stavbu jednomu dodavateli, nechat si zpracovat ceny na jednotlivé
části a stavět tak, jak nám to umožní rozpočet obce. A proto jsem taky hlasoval. Nepadlo ani
slovo o tom, že by obec měla naráz zaplatit 10 milionů, ani že by sportoviště mělo 10 milionů
stát, jak se nám snaží místostarosta naznačit. To že zadat výběrové řízení musí firma, která si
nechá zaplatit, se mi taky nelíbí, ale tady vidíte, že úřední moloch pracuje a selský rozum je
na něj krátký.
Ale proč vyhledávat složitosti, před časem jsem byl v našem zpravodaji pochválen, že
jsem s dětmi vyčistil návesní rybník. Ve skutečnosti jsem se už měsíc dopředu sám sebe ptal:
„To nikomu ty flašky a igelity ve vodě nevadí ?“ A teď už měsíc sleduji hromadu listí
v čekárně.
Je nás tu 9 zastupitelů, zaměstnankyně úřadu, brigádník na úklid a dalších cca 300
spoluobčanů. A vidíte? Všichni jsme stejní. Jen někteří píšou články.
Hezký den.
Pavel Košina
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Domanínské zajímavosti
Plůtek u dětského hřiště se zvláštně
renovuje…

Škoda, že příjezd od Třeboně je celkem
nevzhledný…

…zato o kousek dál pan hospodský krásně
připravuje zahrádku na posezení nejen pro
nás, ale také pro všechny návštěvníky naší
vesničky.

www.domanin.cz

-9-

Domanínský zpravodaj
duben - květen 2014, číslo 88

Víte, že…
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Kultura
Maškarní karneval
V sobotu 8. března 2014 se konal za podpory Obecního
úřadu v Domaníně maškarní karneval. Celá akce, konaná
v Jihočeské hospůdce, se setkala s velkým nadšením všech dětí i
jejich rodičů. Všechny masky byly opravdu povedené. U
některých byl opravdu problém na první pohled určit pravou tvář. Na akci nechyběli čertice,
piráti, indiáni, kovbojové, princezny a jiné převleky, které se nápaditostí a věrohodností rok
od roku vylepšují. Organizátorky akce - domanínské ženy odvedly kus práce a jejich
odměnou byla radost dětí a pěkně strávené odpoledne. Děkujeme všem organizátorkám a
panu Vladimíru Šírkovi, který velice ochotně poskytl zázemí pro uskutečnění akce.
Každá maska si odnesla pěkné dárky a ceny. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří nás
podpořili, věnovali dárky a upekli dobroty. Mezi ně patří: manželé Novákovi, Lékárna
BENU a.s. J.Hradec, manželé Blažkovi, Papírnictví Reidlová J. Hradec, pan František Šedivý,
Šupina a Šupinka, paní Marie Janurová, Petra Šimánková, Pavel Ouška, Jana Šimoušková,
Jana Hospodářská, Vladimír Šírek, Martina Mazáková, Hotel Myslivna, manželé Košinovi,
Lázně Aurora, paní Milada Nováková, Severka Rudolfov, Santal, Rybářství Třeboň Hld. a.s.,
Monika Chlupáčová s rodinou, Pekárna Novosedly, RESI Třeboň s.r.o., paní Marie
Michalová, Aquamont s.r.o. Radim Jiroušek.
L. Hůdová
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Co se chystá
Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic
Ve středu 30.dubna 2014 se bude stavět pod vedením našich hasičů
májka v parčíku u obchodu. Zveme tímto naše malé i velké
čarodějnice na tradiční slet čarodějnic. Sraz všech čarodějnic a
čarodějů v převlecích a nejlépe s koštětem bude v 17 hodin
u Jihočeské hospůdky.
Občerstvení pro děti bude zajištěno!

Dětský den
V neděli 1.června 2014 zveme všechny
domanínské děti na oslavu Dětského dne.
Sraz rodičů s dětmi bude v 15 hodin u
Jihočeské hospůdky. Kromě příjemně
stráveného odpoledne se můžete těšit na
soutěže, jízdu na koni, na opékání buřtů a
možná přijde i kouzelník☺
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