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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 31.8.2020  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo text 
výzvy k podání cenové nabídky, text smlouvy o dílo a 
souhlasilo s oslovením 3 a více firem na akci 
„Výsadba alejí – 101 ks listnatých stromů  
v k. ú. Domanín u Třeboně“ (pozn.: k Panenským a 
Cíglerovským rybníkům a u silážní jámy).  
 

- ZO souhlasilo s termínem pro provedení díla 
„Revitalizace parku u pomníku Domanín“ do 30. 11. 
2020.  
 

 

Ze dne 15.9.2020  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy Ing. 
Stanislava Janečka, Domanín na dodavatele 
veřejné zakázky „Výsadba alejí – 101 ks listnatých 
stromů v k. ú. Domanín u Třeboně“ za cenu 
254 520,- bez DPH.   
 

- ZO schválilo nový Řád veřejného pohřebiště 
obce Domanín pro hřbitov u sv. Jiljí s účinností od 
15. 9. 2020 (pozn.: zveřejněn na webových 
stránkách obce).   
 

- ZO souhlasilo s výzvou vlastníkům účelové 
komunikace p. č. 1618/13 (Ostende) k opravě 
propustku a vozovky a se zasláním nabídky na 
darování či prodej jejich vlastnických podílů obci 
Domanín.    
 

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku 
Oblastní charitě Třeboň na rok 2020 ve výši 10 000,- 
Kč darovací smlouvou.  
 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík
 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Zhotovení soch na pomník  

Obec uzavřela smlouvu se sochařkou paní MgA. Josefínou Jonášovou na vyhotovení kamenných soch 

„Voják“ a „Plačící matka“, které budou umístěny/znovuumístěny na pomník za sjednanou cenu 

98 000,- Kč. Výška soch bude činit cca 80 cm. Sochy by měly být na pomník pevně osazeny koncem 

listopadu, po dokončení prací na úpravě parku. Současně dojde k výměně poškozených porcelánových 

fotek, ty již máme nachystány. Snahou je vrátit původní důstojnost místu, které připomíná ztrátu života 

devíti mladých mužů z Domanína v 1. sv. válce.    
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Nátěry vodojemu   

Na jaře jsme vysoutěžili firmu Hydromont servis s.r.o. ze Židlochovic (jihomoravský kraj) na další etapu 

generální údržby našeho věžového vodojemu. Tato firma pro nás dělala již předchozí údržbu. Bude se 

jednat o tyto práce: 

1) obnova vnitřního nátěru akumulační nádrže - odstranění nánosů, ošetření lokální koroze, 1 x základní nátěr 

barvou pro styk s pitnou vodou a 2 x vrchní nátěr celoplošně barvou pro styk s pitnou vodou, 

2) vnitřní nátěr dříku (nohy, sloupu) - mechanické očištění, oplach vodou, odmaštění, kotevní můstek, 2 x nátěr 

obsahující inhibitor koroze, zatmelení přírubových spojů dříku, 

3) vnější (venkovní) nátěr dříku - mechanické očištění, oplach vodou, odmaštění, 2 x nátěr obsahující inhibitor 
koroze,  
4) potrubí - výměna mezipřírubového těsnění ve všech spojích přepadového potrubí + bitumenový tmel, 

doizolování potrubí u paty vodojemu. 

Celkový objem prací je v hodnotě 390 500,- Kč. Do vodovodní soustavy bude napojen náhradní zásobník 

k akumulaci vody. Při instalaci náhradního zásobníku (objednáno u firmy ČEVAK na 6.-7. října) a při jeho 

demontáži ke konci října dojde ke krátkodobému přerušení dodávky vody v řádu hodin. Oprava je 

nutná, uskutečňuje se na základě provedené revize, za pár let bychom mohli řešit havarijní stav 

s horšími důsledky pro spotřebitele. Údržbu děláme mimo sezónu při menší spotřebě vody. Děkujeme 

za pochopení. 

 

Bývalý Malý obecní rybník 

Zastupitelstvo obce souhlasilo před rokem s obnovou/vytvořením tůně na dně bývalého rybníka 

z programu péče o krajinu. Malý obecní rybník ztratil hospodářsky význam a cca před 50-ti lety byl 

vypuštěn a zcela zpustl. Jeho obnova by byla nákladná a případný chov ryb by nebyl ekonomický. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (stát) letos v létě připravila záměr a zajistila veškeré finanční 

prostředky. Obecní úřad Domanín dal nyní v září k provedení tůně souhlas, aby ještě tento podzim 

mohla být udělána. Cílem je zlepšit stav přírodního a krajinného prostředí.  V posledních cca 15-ti letech 

došlo k výrazné údržbě všech rybníků v majetku obce, počínaje odbahněním Velkého obecního, 

v poslední době byla provedena úprava hrází Panenských rybníků, celkově upraveno koupaliště a 

Jalovcový, došlo i k vyčištění návesních rybníků.  

Průtah Domanínem 

Stavba pokračuje dle upraveného časového harmonogramu a další zdržení by již nemělo nastat.  

Tradiční sběrový den v sobotu 24. října   

Od 8,00 do 10,30 hodin budou na návsi mezi kapličkou a rybníkem 

Stávek přistaveny kontejnery na elektrospotřebiče, velkoobjemový 

a nebezpečný odpad. Obec nezajišťuje občanům přímo ze vsi 

odvoz ke kontejnerům. Vršským a občanům z lokality Ostende 

bude zajištěn odvoz, pokud odpad přistaví před vjezd do svého 

domu do 9,30 hodin. Po celou dobu vykládání odpadu do 

kontejnerů bude obcí dohlíženo na správnost třídění odpadu. 
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Svozový den není určen pro svoz stavební suti, trávy, větví, běžného komunálního odpadu odkládaného 

do popelnic a dále odpadu, který se dá běžně třídit (plasty, papír, sklo). Také nebude přijímán odpad z 

podnikání. 

Pozor – není možné v rámci sběrového dne přijímat léky, teploměry a tlakoměry obsahující rtuť, dále 
plynové bomby, hasící přístroje, veškeré chemikálie ve skle, trakční baterie a průmyslové elektrozařízení. 
 
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie kromě trakčních, 
chladničky, pneumatiky apod.  
 
Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.   
 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 

Revitalizace návesního parku  
Jistě jste si všimli, že práce na revitalizaci parčíku na návsi jsou v plném proudu. Zatím to zde po odstranění dřevin 

a starého chodníku vypadá trochu strašidelně. Pouze nově osazené obrubníky již ukazují, kudy povedou budoucí 

mlatové cestičky. Věřím ale, že se brzy ze smutné a rozbagrované plochy vyloupne krásný park, kde se všichni rádi 

zastavíme, nebo alespoň „pohladí“ naše oko, když pojedeme kolem... 
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V projektu již došlo k prvním změnám.  
 

 Vícekmenná borovice u silnice nebude dle původního záměru 

pokácena. Přestože jde o nepůvodní druh, je to zajímavý strom, 

který zde rostl řadu let, a byla by ho škoda.  
 

Nad rámec provedených prací dojde i k ořezu stávajících stromů.  
 

Původní lavičky se ještě využijí - budou přemístěné 

do odměnské aleje.  

 
 

Práce mají trvat do listopadu. Krása parku se pravděpodobně 

projeví až v příštím roce, kdy se zde zazelená tráva a postupně 

vykvetou okrasné jabloně, zakrslé bobkovišně, sytě červené hortenzie a další trvalky.  
 

V současné době pan starosta ještě dojednává barevné provedení trámového posezení. Na zastupitelstvu jsme se 

překvapivě dozvěděli, že je údajně navržené ve třech barvách!!! Bohužel při schvalování zadávacích podmínek 

tuto informaci zastupitelé neměli, a tak se musí nyní řešit dodatečný požadavek – ponechat dřevo v důstojné 

přírodní barvě.  
 

Problematický se jeví i materiál dřevěných prvků – jsou navržené ze smrku, jehož životnost je ve venkovním 

prostředí velmi malá. A sami si možná všímáte, jak obec o dřevo pečuje. Např. hrazení okolo víceúčelového hřiště 

u myslivny nebylo, ani přes upozornění, natřené od vybudování hřiště. Oplocení a schůdky u dětského hřiště za 

kapličkou dříve shnily a musely se vyměnit, než aby byly natřeny. Věřím, že když už obec investuje takové finanční 

prostředky do parku, tak se panu starostovi podaří vyjednat pro dřevěné prvky trvanlivější druh dřeva, jako např. 

dub, akát či modřín.  

Jaroslava Žemličková 

 

Reakce na kritickou část článku paní Žemličkové k revitalizaci parku  
Kritika k údržbě stávajících dřevěných prvků je z části oprávněná. Na údržbu ohrazení víceúčelového hřiště máme 

sice pár týdnů zakoupeno cca 20 litrů speciální barvy, bohužel chybí kapacita na provedení nátěrů, nejsou lidi. 

Zvládneme ale natřít ještě letos před zimou. Schůdky za kapličkou vydržely 15 let a byly by dále funkční, ale 

bočnice byly již podélně rozpraskané, zatékalo do nich, což přes nátěry urychlilo zkázu a tak se raději pro 

bezpečnost dětí vyměnily. Co se týče dřevěného plotu hřiště za kapličkou, tak se pravidelně natíral a vyměňovaly 

průběžně plaňky od jeho vzniku (cca 20 let), za mě od roku 2014 dvakrát. Plot už byl ve velmi špatném stavu, 

hlavně vodorovné rigle, a tak jsme nechali zaměstnanci obce před dvěma lety udělat plot nový. Některá tvrzení 

Ing. Žemličkové se nezakládají na pravdě.  

 

K informacím, že starosta dojednává barevnost a materiál prvků v parku se nebudu nyní vyjadřovat. Řešil jsem to 

již minulý týden na kontrolním dni stavby s architektem a zhotovitelem a patří to nejdřív na jednání zastupitelstva.  

                                                       Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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 Váženi spoluobčané, 
    už je to více jak dva roky, co jsem napsala nějaký ten článek do Domanínského zpravodaje. Reakce nebyly nijak 
pozitivní, a tak se snažím sama sebe přesvědčit - je mi úplně jedno, že stále není cyklostezka směr Třeboň - 
Domanín. 
   Teď jsem ale dostala od představitelů obce podnět vyjádřit se k revitalizaci parku u pomníku. Na jaře t.r. jsem se 
od spoluobčanů doslechla, že má dojít k úpravě parku formou odstranění buksusů a jednoho ze stromů. Často 
chodím s vnučkou procházkou po návsi a musela jsem uznat, že s parčíkem je opravdu potřeba něco udělat. 
Cestičky zarostlé a buksusy přerostlé do všech stran. Takže z mé strany souhlas. Jaké však bylo mé překvapení - 
zhruba před měsícem najednou park "prokoukl". Po několikahodinové práci zřejmě obcí najatého pracovníka byly 
všechny přerostlé buksusy krásně upraveny - zkráceny do výšky i do stran. Myslela jsem, že z plánovaného 
odstranění zeleně z nějakých důvodů sešlo a tato úprava která zřejmě nebyla zadarmo, je alespoň pro tento rok 
definitivní. Ale po necelém měsíci následovalo další překvapení - krásně ostříhané a upravené buksusy byly do 
jednoho vykopány. Rozume, braň se!! 
   Chtěla bych konstatovat, že všechny v zářijovém zpravodaji uveřejněné úpravy parku hodnotím celkem 
pozitivně, ale co zbytečně utracené obecní peníze za práci najatého "zastřihavače" buksusů ? 
 
  Na základě předešlých zkušeností vím, že se skutečné a dostatečné odpovědi ze strany představitelů obce v 
podstatě nedočkám (maximálně z doslechu, co se mi šušká za zády), a proto si opět odpovím sama a budu 
tentokrát naivně pozitivní : 
    
 1. žádné peníze obec zbytečně neutratila, neboť najatý pracovník pracoval zadarmo 
 2. buksusy před vykopáním ze země bylo potřeba zkrátit na 1 a půl metru a ze všech stran je krásně zarovnat 
 
P.S.:  Jsem velice ráda, že byl zachován dětský park za kapličkou. Je však škoda, že herní prvky se za chvíli budou 
ztrácet v přerostlých keřích. A co víc. V srpnu zde z těchto keřů opadalo velké množství plodů( tzv.špendlíků ) a ty 
byly obsypány vosami tak, že se v parku s malým dítětem bohužel nedalo pobývat. Škoda-zde se mělo zastřihávat ! 
                                                                                                              Mějte se hezky.  
                                                                                                                                                               Zdraví Sylva Soukupová 
 

Odpověď paní Sylvě Soukupové 

Vážená paní Soukupová, na Vaši výzvu představitelům obce se 

ujímám odpovědi. Oceňuji, že se o dění v obci zajímáte a že se 

Vám probíhající úpravy parku líbí. Je nám líto, že jste nemohla 

s vnučkou v srpnu využívat kvůli vosám hřiště za kapličkou. 

Bohužel jsme o problému nevěděli a stačilo, kdybyste nám o 

tom na úřadě řekla. 

K zastřihávání keřů, kdybych neměl jasný argument, musel 

bych Vám dát za pravdu, že došlo k plýtvání s prostředky. Sice 

odpovědi na Vámi položené otázky již ve Vašem článku zazněly, 

ale úplně se s nimi neztotožňuji. Pokud čtenáře zajímá pravda, 

tak ta je zde: Zastřižení keřů a živého plotu v parku bylo Domanínem objednáno u Technických služeb Třeboň již 8. 

června. Byli jsme ihned upozorněni, že provedení prací se z kapacitních důvodů asi opozdí. Zástřih byl bohužel 

proveden až počátkem srpna. Až dva týdny poté jsme vybírali v zastupitelstvu firmu, která bude realizovat úpravy. 

Nebylo zcela jisté, zda se vůbec úpravy parku budou letos dělat a pokud ano, tak kdy firma nastoupí a kdy vlastní 

odstranění keřů provede. Zhotovitel úprav parku odstranění provedl prakticky hned po podpisu smlouvy 

počátkem září a tak vznikla ta situace, že hezky zastřižené keře sloužily jen měsíc. Dovedu si představit i jinou 

otázku, proč letos v létě v turistické sezóně obec neprovedla zastřižení keřů, když nevěděla, zda se park vůbec 

bude dělat… 

                                                   Ing. Martin Kolík, starosta obce 
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KULTURA 

Zářijový dětský den 

V červnu se v Domaníně nekonal dětský den kvůli doznívající první vlně koronaviru. Aby o něj děti nepřišly, 

přesunuly jsme ho na první zářijovou neděli. I přes neobvyklý termín byla účast podobná jako v červnu a děti si 

to náramně užily.  

Dětský den se konal ve víceúčelovém sportovním areálu u myslivny, kde jsme měli k dispozici zázemí nové 

hasičské zbrojnice. Mohli jsme tak připravit palačinky a párky v rohlíku. Přípravy tentokrát nebyly jen na 

domanínských maminkách, ale zapojil se i náš nový maskot – skřítek Domanínek, domanínští hasiči připravili 

zázemí. 

 

Děti dostaly kartičky a procházely s nimi 15 stanovišť, které jim skřítek připravil. Na každém stanovišti plnily nějaký 

dovednostní úkol – skládaly hrad z kostek, zatloukaly hřebíky, chytaly rybky, rozřazovaly zvířátka, po hmatu 

poznávaly předměty, skákaly v pytli...  

   



Ř Í J E N  2 0 2 0    Č Í S L O  1 6 1  

  

www.obec-domanin.cz  7 

 

 

Na posledním stanovišti připravili hasiči stříkačku, kterou děti stříkaly na PET lahve.  

 

 

Na každém stanovišti zároveň děti odpovídaly na otázku. Kvíz prověřil jejich znalosti v oblasti tradičních i 

televizních pohádek a večerníčků. Správnou odpověď zapisovaly na kartičky. Musíme potvrdit, že děti byly 

skutečně velmi šikovné. Každý dostal balónek, sladkost a podle počtu dosažených bodů na kartičce si vybral věcný 

dárek.  

Akci pořádal Sbor dobrovolných hasičů Domanín ve spolupráci s domanínskými maminkami a skřítkem 

Domanínkem.  Na organizaci akce finančně přispěla obec Domanín. Přímo na dětském dni významně pomáhali i 

další občané Domanína. Všem patří velké poděkování.  

Těšíme se na příští ročník!  

                                                                        Jaroslava Žemličková 
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 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOMANÍN 

POŘÁDÁ 

 PUTOVÁNÍ ZA ČERNOU 

PANÍ 

SRAZ JE U KAPLIČKY 10. ŘÍJNA 2020 V 18.00 HODIN. 

 

VEZMĚTE SI S SEBOU: BATERKU 

               VHODNÉ OBUTÍ 

          SÁČEK NA KAMÍNKY 

                                        HRNEČEK NA PITÍ  
Vstupné pro přespolní děti 50,- Kč nebo věcný 

dar v podobě cukrovinek, pastelek, sešítků 

atp. 

Tato akce je plánována, ale vzhledem k situaci Covid-19 se může situace 

změnit. V případě zrušení akce, Vás budeme informovat. 

                                                                                                                             Barbora Mazáková, SDH Domanín 
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