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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ořez stromů
V nejbližších dnech dojde na další etapu ořezu oboustranné dubové aleje u hrobky a autokempu, podél
silnice do Třeboně. Ořezy budou provedeny na základě aktuálního odborného dendrologického
posouzení stromů z prosince 2018, záměr byl podpořen zastupitelstvem obce. Jedná se celkem o ořez 44
stromů, čímž bude sníženo riziko dalších nebezpečných pádů větví. Stromy v této části obce mají svou
hodnotu a je třeba o ně pečovat. Bohužel v posledních letech se na nich projevuje sucho a vysoké
teploty, a jejich stav se zhoršuje.
Blahopřání seniorům k narozeninám
Od února tohoto roku se mění každoroční blahopřání seniorům nad 70 let na blahopřání po pěti letech,
tj. k 70., 75., 80. a dalším narozeninám.

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Jubilea seniorů – navštěvování po 5 letech
Od února tohoto roku dochází k ukončení každoročního navštěvování seniorů starostou nebo někoho
z úřadu. Je pravdou, že taková častá navštěvování udržují blízký kontakt a má to své klady. Možná to
takto dělají i jinde, ovšem takovou obec neznám. Někteří oslavenci neslaví narozeniny každý rok, někteří
v dobrém zdraví jsou překvapeni, že o ně „mladé“ chce někdo už „pečovat“. Někdy zdravotní stav není
vhodný pro návštěvu, někdy se vhodný termín hledal obtížně. Není nutné rušit tradice trvající dvacet let
jen proto, že je zavedl někdo jiný, ale toto opatření má svou logiku a bude dobré na obě strany.
Každoroční blahopřání bude nahrazeno blahopřáním od 70-ti let a dále po 5-ti letech. Dál bude probíhat
dosavadní setkávání seniorů. Rádi pro ně uspořádáme zájezd či jinou akci. Pokud budeme vyzváni
k návštěvě seniorem či jejich rodinou, rádi Vás navštívíme při narozeninách či jindy, doma, v nemocnici,
nebráníme se tomu, ale bude to již na domluvě.
Martin Kolík, starosta obce
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Výzva – pomník padlých 1. světové války

V souvislosti se záměrem opravy pomníku padlých prosím občany, kteří mají k dispozici historické fotografie buď
samotného pomníku či jeho částí nebo rodiny příbuzné s padlými, které mají k dispozici fotografie svých předků,
které by mohly mít souvislost se jmény padlých na pomníku, či jiné dokumenty, aby zapátrali v rodinných
archivech a v případě úspěchu, zda by je nemohli přinést k pořízení kopie na Obecní úřad k paní Hantové.

V současné době jsou identifikovatelné fotky se jmény: Jan Petr, Jan Kukačka, František Strnad, František Dušek,
Jan Švehla, fotka Františka Vyhnánka je zcela nezřetelná. Jedna fotka je beze jména. Na pomníku tedy chybí fotky
Jana Vyhnánka, Františka Oušky a Františka Matějky.

Děkuji.

Mgr. Olga Stuchlíková

Lesy v ohrožení - situace
Z médií je snad již každému známo, jak české lesy decimují kůrovci (kalamitní škůdci lýkožrout smrkový, severský a
lesklý, ale i další druhy). Nevídaný atak škůdců odborníci již nenazývají ani kůrovcovou kalamitou, ale katastrofou.
Obrovský rozsah kalamity lze vidět na mapě na odkaze http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html, kde si
můžeme prohlédnout plochy kůrovcem opuštěných souší (situace v září 2018). Ale zelené stromy, které jsou
napadené a už prakticky mrtvé, už nevidíme - žádné snímkování je nezachytí. Kdyby byly zveřejněny mapy
z různých období, bylo by zřetelné, jak kůrovec postupuje z původně postižené severní Moravy přes Vysočinu, ke
Znojmu a na Dačicko a Jindřichohradecko. A také jak se z namnoženého kůrovce z lesů u obce Libnič a Kamenný
Újezd na Budějovicku tento dále šíří na všechny strany, mj. až k břilickému katastru. Kůrovec nedecimuje jen lesy .
Ve světle všeobecné společenské prosperity zaniká, jak jsou ekonomicky postiženi vlastníci lesů. Trh se dřívím je
přesycen, ceny klesly na historickou úroveň, je problém dříví vůbec prodat a když už se to podaří, může se i stát,
že mnohde nezaplatí ani náklady na těžbu a asanaci kůrovcové hmoty a stále se musí ještě počítat s náklady na
obnovu porostů (zalesnění a několikaletá ochrana kultur proti buřeni a škodám zvěří). Z lesa, který vždy přinášel
hodnoty, se stává přítěž, kdy náklady mohou převýšit příjmy. Obrovské problémy už nemají jen drobní vlastníci,
kteří se běžně v problematice lesního hospodářství nepohybují, problémy mají už i větší majetky, ať už soukromé
či obecní, ekonomický dopad už pociťuje takový gigant, jako jsou Lesy ČR s.p. (a je s podivem, že i v této situaci po
něm stát vyžaduje další miliardy do státního rozpočtu, místo aby (ty miliardy) pomohly řešit kým, čím a za co se
bude zpracovávat, asanovat, zalesňovat – chová se takto zodpovědný hospodář?)
Jak jsme na tom na Třeboňsku? Na správním území ORP Třeboň je za 10 měsíců v r. 2018 zpracováno 44 500 m3
kůrovcového dříví - to není málo. (Z tohoto množství je podstatná část u Lesů ČR s.p.) Už toto množství dává silný
kůrovcový základ pro příští rok, ale především se očekává silný nástup populace od Jindřichohradecka - město
Stráž nad Nežárkou už citelně zasahovalo proti kůrovci v r. 2018. Rovněž se dá očekávat vzestup škod
způsobených kůrovcem z budějovické strany - část lesů v katastru Břilice již bylo napadeno letos. Očekává se další
napadení v místech, kde se již zpracovávalo, očekává se vznik nových ohnisek. Že zde máme převážně borové
hospodářství není záchrana – dochází zde k jinému jevu - rozsáhlému zasychání borovic, které se musí také
přednostně zpracovat - už jsou zde i případy celoplošného zasychání, ale převážně je roztroušené (a zpracování
roztroušených jedinců je ekonomicky náročnější, než těžba soustředěná na místě). Navíc je ze silně postižených
oblastí známa nevídaná věc - v silné populaci kůrovec napadá i borovice. Víme co nás asi čeká, tak se na to
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připravme - ve zkratce co je třeba na jaře mít: lidi (kdo vyhledá kůrovce, kdo bude těžit, tahat, asanovat,
zalesňovat, prodávat dříví), materiál (insekticidy pro chemickou asanaci - výjimka pro nákup Vaztaku pro
neprofesionální uživatele platí do 12.1.2019), podmínky (místa pro skládkování, přibližovací cesty, výjimky ze
zákonů), znalosti (znát účinné postupy boje s kůrovcem a jejich užití v čase), peníze (zpracování se musí zaplatit,
dříví se nemusí prodat). Ale o tom zase příště.
Ing. Jitka Janečková

KULTURA
Ohlédnutí za mikulášskou
Je to téměř dva měsíce, co domanínské děti navštívili Mikuláš, čerti a anděl. Za některými přišli již 5. prosince
domů. V neděli 9. prosince se pak konala mikulášská nadílka v Jihočeské hospůdce. Aby si děti zkrátily čekání,
připravily pro ně domanínské maminky soutěže. Pak už dorazil Mikuláš se svou družinou. Mikuláš si zval jednotlivé
děti na pódium. Všechny si zaslouží velikou pochvalu - měly připravené krásné a často velmi zábavné básničky a
písničky. Mikuláš byl na děti moc hodný. Čert opět perlil svými verši a vtipnými komentáři. Od anděla si děti za
odměnu odnesly tašku se sladkou nadílkou.

Domanínské maminky, které akci připravovaly, děkují Mikuláši, čertům a andělovi za účast, dále Jihočeské
hospůdce za zapůjčení prostor a pomoc s přípravami. Akce byla realizována pod záštitou Sboru dobrovolných
hasičů Domanín za finančního přispění obce Domanín.
Jaroslava Žemličková
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SDH

DOMANÍN

VÁS ZVE NA

HASIČSKÝ PLES
KTERÝ SE KONÁ DNE 15.2. 2019 OD 20.00 HODIN
V JIHOČESKÉ HOSPŮDCE DOMANÍN
HRAJE

B QUINTETT

Domanínské maminky zvou
domanínské děti, jejich blízké a kamarády

MAŠKARNÍ KARNEVAL
na téma "Máme rádi zvířata"
na

Kdy:

sobota 2. března 2019 od 15:00 hodin

Kde:

sál Jihočeské hospůdky u Šírka

Hraje: DJ Roman Zvánovec
Těšit se můžete na zábavu ve "zvířátkovém" stylu, soutěže,
dárky a tradiční přetahování lanem.

Akce je realizována pod záštitou Sboru dobrovolných hasičů Domanín
za finančního přispění obce Domanín a dalších sponzorů.
Prostory zapůjčuje Jihočeská hospůdka. Všem patří velké poděkování.

Jaroslava Žemličková
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