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Informace z jednání zastupitelstva 
obce 
 
 
  Ze dne 6.5.2014 vyjímáme: 
 
• zastupitelstvo obce na návrh výběrové 

komise odsouhlasilo nejvýhodnější 
nabídku pro realizaci stavby „Sportovně 
rekreační areál Domanín 1. etapa“ firmy 
JIPAMA s. r. o. Hrachoviště za cenu 
1 479 292,03 Kč včetně DPH. 

 
  Ze dne 20.5.2014 vyjímáme: 
 
• ZO odsouhlasilo  Závěrečný účet obce 

za rok 2013 bez výhrad. Vzalo na 
vědomí Zprávu z konečného přezkumu 
hospodaření obce Krajským úřadem Jčk 
České Budějovice. 

• ZO souhlasilo s uzavřením Smlouvy  o 
vykonání přezkoumání hospodaření obce 

 
 

 
 
 

 
 
za rok 2014 firmou Auditor Koutník a 
Partner, České Budějovice 

• Zastupitelstvo vydalo Směrnicí na 
zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu obce Domanín. 

• V souvislosti s výstavbou 1. etapy 
Sportovního areálu Domanín 
zastupitelstvo schválilo Příkazní 
smlouvu s firmou LK Projekt, Ing. 
Lukáš Kvídera, Lužnice. 

• Zastupitelstvo odsouhlasilo zařazení 
svého území do územní působnosti MAS 
Třeboňsko o. p. s.  na období 2014-2020 
a souhlasí s realizací Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje 
území MAS Třeboňsko o. p. s.  na 
období 2014- 2020 

 
I. Hantová 
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Informace z obecního úřadu 
 

  
 
 
Informace k zájezdu do moravského Domanína 
 
Odjezd: 19. 7. 2014 v 7.00 hodin od obecního úřadu 
Příjezd: do Bzence cca ve 12.00 hodin, následuje oběd a od 13.00 
hodin prohlídka Zámeckých vinařských sklepů spojených 
s ochutnávkou vín. 
 
Ubytování je zajištěno v Hotelu Junior Bzenec. V 16.00 hodin odjezd do Domanína (cca 12 
km) – prohlídka Domanína. Od 17.00 – 18.00 hodin bude společná večeře, poté následuje 
volná zábava. 
Odjezd na ubytování po domluvě cca ve 23.00 hodin do Bzence. 
 
20. 7. 2014 – 8.00 hodin společná snídaně (80,- Kč/osoba) 
Odjezd: 9.00 – 10.00 hodin 
Příjezd: 15.00 – 16.00 hodin 
 
Cena pro účastníka zájezdu je 200,- Kč a zahrnuje společnou večeři, ubytování a dopravu. 
Ostatní náklady si hradí každý sám.  
 

  

 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Odečty vody budou provedeny během 
prvního červencového víkendu.  
 
Odběratelé, kteří nebudou zastiženi, 
žádáme o provedené samoodpočtu a 
nahlášení stavu na obecní úřad telefon: 
384723126 nebo email: info@obec-
domanin.cz 
 
 

 
Štafetový běh Corpus Domini 
 
Štafetový běh Corpus Domini z Prahy do Orvieta v Domaníně za účasti pěti 
domanínských běžců (Adam Pumpr, Kateřina Mlčáková, Monika Mlčáková, Tereza 
Tikalová a Markéta Hantová) 10.30 – 10.45 hod dne 10. 6. 2014 u Památníku padlých. 
 

 
Uzavírka 

 Od 3. 6. 2014 do 20. 6. 2014 proběhne úplná uzavírka silnice II/155 v úseku Mladošovice – hranice okresu Č. Budějovice. Objížďka pro vozidla do 3,5 t a autobusovou dopravu povede obousměrně přes Kojákovice – Domanín Pro vozidla nad 3,5 t bude trasa vedena v obci Domanín přes Spolí, Libín, Slavošovice, 
Ledenice, Borovany a Mladošovice. 
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Volby do Evropského parlamentu 
Volby do Evropského parlamentu proběhly ve dnech 23. a 24. května 2014 s tímto 
výsledkem: 
NE Bruselu - Národní demokracie                                            1 hlas KDU ČSL                                                                                  8 hlasů Koalice TOP 09 a STAN                                                           8 hlasů ČSSD                                                                                        4 hlasy ANO 2011                                                                                7 hlasů ODS                                                                                          3 hlasy VIZE 2014                                                                                1 hlas Úsvit přímé demokracie T. Okamury                                         3 hlasy Strana zelených                                                                        3 hlasy Stana svobodných občanů                                                        3 hlasy Česká pirátská strana                                                               3 hlasy Občanská konzervativní strana                                                 6 hlasů 
Celkový počet voličů 50, tj. 16,89%. 
 
 
Registrace kol 
Městská policie a Město Třeboň připravili pro občany a turisty službu registrace jízdních 
kol, která umožní v případě nálezu ztraceného registrovaného jízdního kola rychlé 
vyhledání a předání kola jeho majiteli. Po registraci svého jízdního kola obdrží občan 
potvrzující e-mail s uvedením souhrnných informací o registraci. V případě nalezení svého 
ztraceného kola bude kontaktován pracovníkem Městské policie.Pro komunikaci se 
správcem registrovaných jízdních kol je k dispozici telefonní číslo +420 384 721 113 a to po 
celý den během celého týdne . Zájemci o přidělení samolepky potvrzující evidenci kola u 
Městské policie Třeboň se mohou obrátit na služebnu MP. 
http://www.mesto-trebon.cz/cz/mesto-3/mestska-policie-1/evidence-jizdnich-kol.html 
 
 
 

Lékaři v Třeboni 
 

Na obecním úřadě je možnost získat v elektronické podobě  přehled lékařů v Třeboni, včetně 
jejich adres, umístění  i ordinační doby.  Po dohodě je možno tento přehled zaslat zájemcům.  

(mapa je k nahlédnutí v místním obchodě se smíšeným zbožím). 
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Domanínské zajímavosti 
 
Právě probíhají dokončovací práce na 
novém osvětlení na cestě k hydroglobu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Současně s osvětlením se u této cesty došlo 
k opravě protipovodňové stoky… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Staveniště bylo předáno a již brzy začne 
firma JIPAMA s výstavbou 1.etapy 
sportovního areálu. Dokončena by měla 
být do 15. srpna 2014. 
 
 
 
 

 
 



Domanínský zpravodaj 
červen - červenec 2014, číslo 89 

 

www.domanin.cz  - 5 -   

Víte, že…                 (zde na pokračování vydáváme kopii kroniky naší obce)                               
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Slavnostní odhalení sochy  
 
Možná nevíte, že v sobotu 10. května 
2014 došlo ke slavnostnímu odhalení 
sochy nedaleko hřbitova v parku u 
Schwarzenberské hrobky. 
Jde o sochařský projekt určený do 
Třeboně, který se vztahuje k 
umísťování umění do veřejného 
prostoru a jeho vnímání ze strany 
veřejnosti. 
Kontext a historie místa kolem 
prázdného soklu v parku byl zadáním 
k volné autorské interpretaci původní 
sochy Anděla Ochranitele. Všechny 
plánované realizace specificky pracují 
s pojmem sochařství a prací ve veřejném prostoru, která často představuje složité a 
problematické téma. Snahou projektu bylo umožnit studentům sochařství a začínajícím 
autorům zkušenost s realizací tohoto typu.  
 
Kultura 
 
Slet čarodějnic 
 
Naší milou tradicí je každoroční pálení čarodějnic a stavění májky. Také letos se naše 
překrásné domanínské čarodějnice slétly na návsi, kde ozdobily májku, kterou parta 
zkušených hasičů bravurně vztyčila. Poté dolétly místní čarodějnice k Jihočeské hospůdce, 
kde soutěžily v hodu koštětem do dálky, malovaly, křičely jedna přes druhou a nakonec 
jednu dřevěnou také upálily. 
Létaly po vsi až do noci, pak se 
rozloučily a za rok se zase 
slétnou. 
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Dětský den 
 
 V neděli 1.6.2014 jsme společně s dětmi 
oslavili jejich svátek. Děti si zasoutěžily, opekly 
buřtíky, shlédly kouzelnické představení, 
zabublaly si s bublifukem nad hladinou rybníka, 
stříkaly vodu a nakonec si zařádily v pěně, 
kterou jim hasiči připravili. Velký dík patří našim 
domanínským hasičům v čele s Martinem 
Hantou. Počasí nám vyšlo, děti byly spokojené, 
nikomu se nic nestalo a snad všichni si 
tříhodinový program užili.  
 Vždy se s předstihem scházíme, abychom 
vymysleli pro děti plnohodnotný a pestrý 
program. Pokaždé se ale najde někdo, kdo není 
s organizací spokojen nebo si to představoval 
jinak… Každopádně budeme rádi, když ti, co 
mají nějaké připomínky nebo nápady, přijdou 
mezi nás a pomohou nám program na další akce 
vylepšit☺. 
 

Za organizátorky 
L. Hůdová 

 
 
 
Co se chystá 
 
Rybářské závody 
 
Dne 22. 6. 2014 od 8.00 hodin se konají tradiční rybářské závody „O pohár starosty obce“ na 
rybníku Nový (koupaliště). Občerstvení zajištěno. 

 
 
Dětské rybářské závody proběhnou o prázdninách 13. 7. 2014 od 
9.00 hodin na rybníku Nový. 
 

 Bližší informace p. Neumann 
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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 

Pytlácké závody 
 Milí příznivci pychu rybářského, 
      dovolujeme si vás pozvat na 4.ročník turnaje v chytání ryb na pytlácký 
způsob (pouze pytlačku). Turnaj se uskuteční dne 5.7.2014 od 9.00 hod na 
rybníku Malý Cíglerovský. Věková hranice účastníků nerozhoduje. Pytláci, kteří 
se zúčastní rybářského turnaje budou mít možnost si svůj úlovek po domluvě 
s pořadatelem ihned upéci po svém způsobu na grilu, který bude k dispozici. Pro 
malé i velké bude zajištěno občerstvení. Jako v minulém roce vítěz turnaje vyhraje 
putovní pohár, na kterém bude vyryto jeho jméno. 
      Přijďte všichni, kdo si chcete užít spoustu zábavy a zavzpomínat na 
klukovská léta. 
 

                                                                                  Za pytláky O. Blažek 
 


