OBECNÍ ÚŘAD DOMANÍN

Domanínský zpravodaj
Únor 2010 – číslo 65

Informace ze zastupitelstva
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 15. 12. 2009 vyjímáme
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
o rozpočtovou změnu č. 6/2009
o smlouvu o dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství –
Technické služby Třeboň
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000,- Kč na činnost Oblastní
charity Třeboň
o rozpočet obce na rok 2010
o Příjmy ve výši 5 084,7 tis. Kč
o Výdaje ve výši 9 009 tis. Kč
o Schodek bude kryt z přebytku minulých let a z prostředků dlouhodobého
financování Sporoinvest.
o nabídku projektových prací firmy Alcedo J. Hradec na stezku k rybníku
Nový a opravu místní komunikace k hydroglobusu
o aby novým nájemcem nebytových prostor č. p. 101 od 1. 6. 2010 po firmě
ENKI o. p. s. byla paní Milada Matějková, Domanín č. p. 90
• Zastupitelstvo obce nesouhlasí
o s umístěním telekomunikačního
hydroglobusu

zařízení

firmy

KP

Network

na

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 26. 1. 2010 vyjímáme
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
o prodej pozemku p. č. 1803/28 o výměře 101 m2 a části pozemku 1803/1
dle stávajícího oplocení, když výměra bude zpřesněna geometrickým
zaměřením za cenu 120,- Kč za 1 m2. Náklady spojené se zaměřením
pozemku a právní služby spojené s převodem a vkladem do katastru
nemovitostí hradí žadatel.
o smlouvu o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
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o
o

o
o

na rok 2010 s ČSAD J. Hradec
návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Třeboňsko na rok 2010
bezplatný převod pozemků p. č. 95/3, 97/5 –b, 97/6-d, 97/3-g, 97/1-i, 97/2
– I, 97/4 – n za podmínky vytvoření dostatečného prostoru pro otáčení
nákladních vozidel na konci komunikace nebo zajištění podmínek pro
vytvoření průjezdné komunikace dle územního plánu.
aby hospodaření na rybníku Nový zajišťovala obec. Pověřeným správou
rybníku bude pan Zdeněk Neumann.
zveřejnění poptávky na koordinátora rozvoje obce.

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 23. 2. 2010 vyjímáme
• Zastupitelstvo obce odsouhlasilo:
o směnu a koupě pozemků p. č. KN 1642/7, část pozemku p. č. PK 183/1 a
část pozemku PK 1512
o poskytnutí nezúčtovatelného příspěvku na provoz obchodu smíšeného
zboží v Domaníně ve výši 10 000,- Kč
o podání žádosti na vyhlášenou dotaci na opravu kostela Sv. Jiljí a
restaurování nástěnné fresky za oltářem.
o smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemena na p. č.
1608/25 spočívající v právu uložení kanalizace, kanalizačního výtlaku a
elektropřípojky
• Zastupitelstvo obce nesouhlasí
o s oplocením pozemku p. č. 1612/57 v k. ú. Domanín a požaduje uvedení
pozemku do souladu s vyhlášenou stavební uzávěrou.
• Zastupitelstvo obce odložilo
o návrh na provoz koupaliště na příští jednání zastupitelstva
• Zastupitelstvo obce bere na vědomí
o zprávu kontrolního výboru
Zpracoval P. Michal

Informace z OÚ
• Probíhají platby za vodné a stočné, psy a odvoz pevného domovního odpadu. Do
31. 3. 2010 je potřeba zaplatit za odvoz pevného domovního odpadu a
označovacím kuponem označit popelnici. Po tomto datu nebudou neoznačené
popelnice vyváženy.
• Obecní úřad upozorňuje dlužníky na povinnost včasné úhrady všech poplatků a
nájmů. Po 1. 4. 2010 budou dlužné částky vymáhány právní cestou se všemi
důsledky pro dlužníka.
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• V měsíci únoru byly vyřezány náletové dřeviny v místě připravované stezky ke
koupališti, proveden zdravotní řez dubů okolo cesty do Drah.
• Připravuje se žádost o územní rozhodnutí na stezku ke koupališti a výstavbu
sportoviště u hájovny.
• Zastupitelstvo obce 23. 2. 2010 souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na opravu
hřbitovního kostela sv. Jiljí v rámci grantového programu „Nemovité kulturní
památky“.
• Poděkování všem, kteří odklízeli sníh před vlastní nemovitostí a pomohli tak
schůdnosti na chodnících. Poděkování patří i firmám Rozboud a Statek Branná
za zajištění sjízdnosti na místních komunikacích v letošní zimě.

Kultura
Dětský karneval
V neděli 28.2.2010 se konal tradiční karneval. Rádi bychom touto cestou
poděkovali všem sponzorům.
Šírek - Jihočeská hospůdka Domanín
Obecní úřad Domanín
Lázně Aurora
Bertiny lázně
Třeboňské lesy a rybníky s.r.o.
Rybářství Třeboň Hld.a.s.
Lyra - obrazové lišty a rámy a.s.
Würth
Cukrárna Pohádka
Aquamont
Pekárna Novosedly nad Nežárkou
Stora Enso
Hotel Myslivna - pan Vondrák
JIPAMA s.r.o
Nakladatelství Dona
Restaurace Šupina
Restaurace Bílý jednorožec
Autoškola Ille s.r.o.
Hantovi
paní Nováková
Monika Chlupáčová
Marie Janurová
paní Bínová
Jana Šimoušková
paní Michalová
paní Janečková st.
Československý vojenský odboj za 2. Světové války
V polovině března 1939 se rozpadl zbytek Česko-Slovenska. 14. Března vznikl
samostatný Slovenský stát a 15. Března byl zřízen Protektorát Čechy a Morava.
Tisíce občanů odešlo různými způsoby do zahraničí. Valnou část těchto
emigrantů tvořili vojáci, především mladí důstojníci, rotmistři a v neposlední řadě i
legionáři.
Teprve po 1. září 1939 byla podepsána smlouva o budoucí armádě čs. Ve
Francii. Byla zvláště urychleně uzavřena dohoda o zřízení našeho samostatného
letectva na území Francie. Naši letci tam v poměrně krátké době dosáhli 166 vítězství.
K nejúspěšnějším letcům patřili škpt. A. Vašátko a por. F. Peřina.
Naše pěší pluky se po květnu 1940 účastnily převážně ústupových bojů – situace
byla pro ně více než kritická a posléze byla provedena evakuace přes Gibraltar do
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Anglie.
V prosinci 1940 vznikl pěší prapor 11 – východní pod velením pplk. K.
Klapálka. Po intenzivním výcviku byl tento prapor nasazen v obraně obklíčeného
Tobruku. Posléze byl prapor po různých přesunech dopraven do Palestiny a provedena
jeho reorganizace na 200. Lehký protiletadlový pluk.
Naši letci v tu dobu sehráli významnou úlohu v údobí letecké bitvy o Anglii.
Byla založena 310. stíhací a 311. bombardovací peruť.
V Anglii byly rovněž cvičeny speciální parašutistické výsadky, které byly
především v několika vlnách vysazovány na území Protektorátu. Rovněž dnem 1. září
1943 byla vytvořena čs. samostatná obrněná brigáda, této rychlé tankové jednotce
velel gen. A. Liška.
Z operačních důvodů spojenecké velení neschválilo žádost našich vojáků, aby
alespoň v závěru války bylo umožněno našim pozemním a leteckým útvarům podílet
se přímo na osvobozování naší vlasti.
Československý vojenský odboj v SSSR
Po vypuknutí války 1. září 1939 se dobrovolníci v Polsku pod velením gen. L.
Prchaly snažili vytvořit čs. brigádu, ale vzhledem k rychlému postupu německé
armády, aniž jim byla dána možnost zasáhnout do bojů, ustupují do východního Polska
a část se přesunula do Rumunska. Skupina pod vedením pplk. L. Svobody navázala
dotyk s Rudou armádou, která ovšem na základě tajné dohody s Německem zahajuje
obsazování východní části Polska.
Následuje pro naše vojáky buď přímo věznění v táborech NKVD (Gulag) nebo
v lepším případě soustředění v klášteře v Suzdalu. Teprve během léta 1942 byla čs.
jednotka vycvičena v Buzuluku a postoupila svůj první boj 8. 3. 1943 v Sokolovu na
přístupech k Charkovu. Svůj obtížný úkol se značnými ztrátami splnila. 1. čs. brigáda
se posléze vyznamenala při osvobozování Kyjeva. Ovládnout přechod přes Karpaty –
Dukelský průsmyk byl velmi obtížný úkol – ztráty činily 6 500 mužů. Tato brigáda se
aktivně rovněž podílela na obchvatu Ostravy 30. Dubna 1945.
Vzpomínání a úcta paří všem těm, kteří se podíleli doma i za hranicemi na
osvobození naší vlasti a v nejtěžších chvílích své země i celého lidstva splnili svoji
vlasteneckou povinnost – vzít do ruky zbraň proti společnému nepříteli!
Závěrem:
Jak vojáci západní fronty tak i ti z fronty východní se nedočkali uznání a
odměny a ve větším počtu skončili ve vykonstruovaných procesech v nápravných
zařízeních na 10 i více let.
Nezapomínejme vzdát poctu mrtvým i živým za jejich odvahu a splnění
povinnosti, ke které je vázala vojenská přísaha!
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