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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 29.4.2019  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na 
doporučení výběrové komise souhlasilo 
s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy ZVŠ 
Stavitelství Třeboň na akci „Tlaková kanalizace 
Domanín u Hřbitova“ za cenu 711 885,- Kč 
včetně DPH. V případě odstoupení vítězné firmy 
do 15. 5. 2019 bude oslovena k realizaci jako 
druhá v pořadí firma JIPAMA s. r. o. Hrachoviště 
s nabídkovou cenou 840 495,98 Kč včetně DPH. 
 
- ZO souhlasilo s celoročním hospodařením 
obce Domanín za rok 2018 bez výhrad a 
schválilo účetní závěrku obce Domanín za rok 
2018. 
 
- ZO schválilo text výzvy k podání cenové 
nabídky, text smlouvy o dílo a souhlasí 
s oslovením 4 a více firem na akci „Dětské hřiště 
Domanín“. ZO dále ustanovilo hodnotící komisi 
tvořenou všemi přítomnými členy ZO a schválilo 
předsedkyní komise Ing. Jaroslavu Žemličkovou 
a místopředsedou komise Ing. Martina Kolíka. 
 
- ZO schválilo text výzvy k podání cenové 
nabídky, text smlouvy o dílo a souhlasilo 
s oslovením 4 a více firem na akci „Nákup 
techniky na údržbu veřejného prostranství“. 
 
 - ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném 
břemeni mezi obcí Domanín a E.ON Distribuce, 

a.s. Č. Budějovice za účelem provozování a 
udržování stavby „Domanín, Rozboud – kabel 
NN“ na pozemcích p. č. 113/6 a 1627/1 v k. ú. 
Domanín u Třeboně, přičemž náhrada za zřízení 
věcného břemene je ve výši 1000,- Kč bez DPH. 
 
- ZO souhlasilo se směnou pozemku p. č. 230/2 
v k.ú. Domanín u Třeboně vedeného jako plocha 
ostatní o výměře 5 036 m2, vlastněného obcí 
Domanín (pozn.: bývalá silážní jáma), za části 
pozemků p. č. 685/9 (cca 142 m2), 801 (cca 161 
m2), 699/2 (cca 1906 m2), p. č. 810/44 (cca 71 
m2), 810/47 (cca 94 m2), 784 (cca 162 m2) a 775 
(cca 117 m2) v k. ú. Domanín u Třeboně, 
vlastněných Statkem Branná, určených 
k výstavbě cyklostezky, bez dalšího finančního 
vypořádání. Přesná výměra bude zpřesněna 
geometrickým zaměřením.  
 
- ZO schválilo záměr dopnutí a konzervace lan, 
vyčištění a nátěr nádrže věžového vodojemu 
Domanín.  
 
 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce. 

Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
Psi v obci 

Vzhledem k občasným konfliktům mezi sousedy a psy upozorňujeme, že podle obecní vyhlášky v zastavěném 

území musí být pes na vodítku a mimo zastavěné území na veřejném prostranství ovladatelný. Domanín má 

uzavřenu smlouvu s městem, kdy městská policie má přijet pro odchyt psa, se kterým si nevíme rady, volně 

pobíhá, neznáme majitele. Nelze proto přivolávat městské strážníky do Domanína účelově v nazlobenosti na 

sousedy. Na takové případy nemáme s městem smlouvu. 

Cesta po stopách kněze Petra z Prahy do Orvieta 2019   

Ve čtvrtek 13.6. se můžete přidat na kus cesty s poutníky. Trasa přes Domanín vede kolem Schwarzenberské 

hrobky (cca 13,30 hod.), hřbitova, pobřeží Světa, Odměny, na Spolí (14,45 hod.) a dále do Mladošovic, kde bude 

pásmo písniček a básniček dětí z mateřské školky. 

 

PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ 
 

Domanínskému rodáku podplukovníku 

Václavu Martínkovi byla odhalena 

v Litvínovicích pamětní deska 

Pan Václav Martínek (1903-1948) byl domanínským 

rodákem, chodil do zdejší školy, absolvoval gymnázium 

v Třeboni a následně vojenskou akademii, byl vojákem 

z povolání. Po obsazení Československa emigroval do 

Francie a po její kapitulaci utekl do Anglie, kde se 

účastnil bojů až do konce války. Plnil vůči svým bližním 

co měl, co bylo jeho svědomím. Po válečných útrapách 

a dobré službě národu se setkal doma v Československu 

s perzekucí. Odhalení desky do určité míry splatilo dluh, 

je poděkováním člověku, který v dobrém slova smyslu 

sloužil vlasti. 

Pamětní deska byla odhalena na hrázi Prostředního litvínovického rybníka 4. května. Podplukovník letectva Václav 

Martínek byl za své kritické výroky při přebírání moci komunisty vyhozen z armády a bylo na něj podáno trestní 

oznámení. Čekal ho soud a minimálně drsné vězení. Rozhodl se kousek za letištěm na hrázi rybníka střelnou zbraní 

(po vojensku) 29. února 1948 ukončit život.  

Desku slavnostně odhalili starostka Litvínovic Alena Nováková a starosta Domanína Martin Kolík, přítomni byli 

i europoslanci Jiří Pospíšil a Stanislav Polčák, rodinní příslušníci, náměstci primátora Českých Budějovic Tomáš 

Bouzek a Viktor Vojtko, plukovník a pilot Zdeněk Ouda, plukovník policie České republiky Pavel Galajda, major 

vojenské policie Zdeněk Jerson, historik vojenského historického ústavu Jiří Plachý a další. U desky byla držena při 

odhalení čestná stráž v dobových uniformách. Iniciátory zhotovení pamětní desky byli Jiří Šilha s otcem 

z vojensko-letecké historické společnosti.     
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Fotky z odhalení: Jaroslav Sýbek 

  

  

Redaktorka Kamila Dufková z Deníku mj. napsala - "Stále nedokážeme ocenit, co pro nás existence zahraničních 

jednotek za 2. světové války znamenala," myslí si historik Jiří Plachý. Činnost zahraničních jednotek nakonec 

dopomohla k uznání našich předválečných hranic. "Na 

jaře 1939 to vypadalo jako nesplnitelný sen, že budou 

hranice Československa znovu obnoveny. Oni však 

věřili, že se tak stane a byli ochotni obětovat velkou 

část svého pohodlí, aby odešli do nejisté situace, která 

panovala v cizině, kde byli přijímání zprvu jako obtížní 

běženci. Až později se z nich stali významní spojenci," 

vypráví historik a dodává: "I k tomu přispěl Václav 

Martínek." Jeho smrt považuje za tragickou. 

Komunistický režim, který v únoru 1948 převzal zemi, 

nechtěl připustit, že by národní hrdinové nebyli 

spojeni se Sovětským svazem. "Komunisté se obávali 

toho, že ti, co odešli do odboje za svobodu a 

demokracii, by mohli znovu povstat proti jejich nelegitimnímu režimu. Smrt Václava Martínka byla zřejmě první 

obětí únorových událostí, ale ne poslední," dodává na závěr historik, který se osudem vojáka zabýval. Článek a 

fotografie jsou na webových stránkách Deníku. 
 

Celá akce, publikování historikem (r. 2016), příprava, odhalení desky a mediální ohlasy, mají pro mě speciální 

nádech. Ocitl jsem se v nevděčné dvojroli, protože pan Martínek je můj prastrýc a jsem současně starostou obce, 

ze které pochází. Naše rodina se před dvaceti lety omezila na získání informací z Vojenského ústředního archivu 

v Praze a na poskytnutí materiálů pro výstavu fotografií v Domaníně při rodácích 2001 a 2017. O žádnou další 

popularizaci jsme neusilovali, ani nikdo jiný z Domanína. Život a příběh našeho rodáka je však natolik silný, že se 

prosadil sám. Zaujal historiky, představitele ozbrojených sil, politiky, a také litvínovické, kterým jsem zvlášť 

poděkoval. Čest památce pana Václava Martínka (na společné fotografii vpravo), který byl jedním z nás.  
 

        Martin Kolík, starosta obce  

https://ceskobudejovicky.denik.cz/galerie/u-prostredniho-litvinovickeho-rybnika-najdete-nove-pametni-desku-cb19.html?photo=1&back=2795752028-235-5
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Lesy v ohrožení – jak na kůrovce 
 

V situaci, kdy kůrovci decimují lesy, je nutné mít základní znalosti o postupech v ochraně lesa proti kůrovcům. 

V zimním a jarním období je důležitá prevence tj. včasné zpracování pro kůrovce atraktivního polomového 

dříví a odstranění těženého dříví z lesních porostů před výletem brouků první generace (obyčejně do konce 

května, při teplém průběhu jara i dříve).  Pro další období je základem boje s kůrovcem včasné vyhledání a 

RYCHLÉ zpracování a asanování kůrovcem čerstvě napadených, či-li ještě zelených, stromů. Vyhledávat se 

začíná  v místech, kde se kůrovec již vyskytl - významný pomocník je kůrovcová mapa 

http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html,). Vyhledání a zpracování je povinností vlastníka lesa (§32 

lesního zákona), vlastníci si musí zjišťovat stav lesa a bránit vývoji a šíření škůdců. Odborní lesní hospodáři 

pomáhají ve vyhledávání, ale mají přiděleny takové výměry lesa, že není v jejich moci, aby vše našli. 

Odpovědnost je na vlastníkovi. 

 Jakmile strom vykazuje první známky napadení – neklamným znakem jsou rezavé drtinky připomínající 

mletou kávu na patě kmene - je potřeba strom ihned pokácet a asanovat, tzn. nedovolit kůrovci, aby 

dokončil vývoj a napadl další stromy.  Ikdyž se strom jeví jinak zdravě, pokud nebude pokácen a asanován, 

umožní další rozmnožení škůdce a uschne. Největší chybou vlastníků je mylná představa, že je škoda kácet 

zelené stromy. Kácejí až stromy suché (popř. ještě zelené ale již s opadanou kůrou), které již kůrovec opustil, 

tzv. sterilní souše, což je z hlediska boje proti kůrovci už zbytečné. V momentě, kdy jsou v ohnisku jak sterilní 

souše tak čerstvě napadené zelené stromy, je nutné co nejdříve se vypořádat s těmi čerstvě napadenými. 

Rychlost je důležitá -  max. 18 dnů (spíše méně) od nálezu drtinek, v letních vedrech se vývoj brouka ještě 

urychluje tzn. čas na zpracování zkracuje. Asanaci lze provést  mechanicky  odkorněním, pokud je škůdce ve 

stádiu larev či kukel. Jsou-li pod kůrou již líhnoucí se brouci (žlutí, hnědí), je vhodnější chemický postřik, ale 

pozor -na území CHKO je užití biocidů ve II zónách možné jen po získání výjimky, kterou uděluje AOPK správa 

CHKO Třeboňsko ve správním řízení. Chemická asanace, i když se technologicky dobře provede, má max. 

80% účinnost. Novinkou je využití insekticidních sítí  Storanet.  Za asanaci se nepovažuje pouhý odvoz 

kůrovcového dříví. (příloha č. 2 vyhl. 101/1996), kdy brouk někde dokončí vývoj a přelétne zpátky do lesa. 

Asanaci je lépe provést bezprostředně po těžbě, protože přibližováním a další dopravou dochází 

k odpadávání kůry, ve které může kůrovec dokončit vývoj. Při kalamitní situaci je kvůli velkému množství 

napadeného dříví akceptovatelný odvoz na skládku, kde včasná a účinná asanace proběhne. Na asanaci dříví 

stát nově poskytuje dotace. Připomínáme zákonnou povinnost dohodnout si předem s vlastníkem dotčených 

pozemků dobu a rozsah užívání cizích pozemků k lesní dopravě a výši náhrady (§34 lesního zákona).  Další 

informace získáte u odborných lesních hospodářů a nově také na  portále nekrmbrouka.cz. 

Kontakty na odborné lesní hospodáře:  

Josef Hadač: 724 525 192 pro oblast Halámek, Krabonoše, Rapšachu, Suchdola n. Luž (kromě oblasti p. 

Zajíce-viz níže) KLikova , dále Majdalena, Holičky, Domanín 

Jiří Ludvík: 724 524 549, Pro centrální oblast Třeboňska (kromě výše a níže uvedeného) včetně Chlumecka a 

Lomnicka až po Záblatí 

Jiří Nedvěd:  601 586 001 Pro  severní oblast Novosedel a Kolenců (od státní silnice II/148 na  sever) 

Milan Mašát: 724 524 497 pro lesy severně od Libořez a severně  od  Mníšku 

Pavel Zajíc: 725 257 012 pro oblast Suchdola n. Luž od Benátek na jih vč. lesů směrem na Hrdlořezy, a 

Hrdlořezy) 

Karel Ottenschleger: 724 524 590 pro oblast  Dvorů nad Lužnicí a Nové Vsi nad Lužnicí 

Richard Goby: 725 257 781 pro oblast Českých Velenic                                                 Ing.Jitka Janečková 

http://geoportal.uhul.cz/mapy/MapyDpz.html
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Volně pobíhající psi ohrožují lesní zvěř 

V poslední době se různě vyvěšují informační plakáty upozorňující majitele psů, aby své čtyřnohé 

miláčky nepouštěli z vodítka. Lesní zvěř je totiž obzvlášť v jarním období volně pobíhajícími psy 

ohrožena. 

V těchto dnech jsou samice spárkaté zvěře, například srny, vysokobřezí. Spousty srnčat je již na světě, 

nebo se budou rodit každým dnem. Navíc jsou po zimě vysílené, a tak využívají energii z každého gramu 

tuku, který mají. Připomínám, že například u čerstvě narozených zajíčků i jiných druhů zvěře matka od 

mláďat odchází, aby svým pachem nepřivábila predátory. Mláďata samotná totiž po narození mají 

minimum pachu a jsou tak chráněna proti dravcům. Proto prosím všechny návštěvníky lesa, aby 

v případě, že zahlédnou opuštěné mládě, se k němu nepřibližovali. V žádném případě se ho nedotýkejte, 

pach člověka by pak matku odradil od další péče o potomka. 

Majitelé psů si ani neuvědomí, co mohou napáchat. I když lidé tvrdí, že jejich pes je poslušný, málokterý, 
když chytne v lese stopu, přiběhne zpět na zavolání. Je sice pravda, že uteče na pět nebo na deset minut 
a pak se vrátí, ale během té doby může napáchat škody, protože majitel neví, co pes dělá sto metrů od 
něj. 

Vyskytly se případy, kdy myslivci pobíhající psy nemilosrdně zastřelili. Ač to zákon o myslivosti umožňuje, 
věřte mi, že u nás Vám nikdo psa střílet nebude.   

Tímto Vás všechny prosím, respektujte pravidla přírody, vždyť si to zaslouží. 
 
                                                                                                    Myslivecký hospodář MS Domanín  Ing. Jan Bicek 
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KULTURA 
V podvečer 30. dubna se v Domaníně konalo tradiční 

stavění májky. Dobrovolní hasiči přivezli májku do parčíku u 

obecní hospody, děti ji ozdobily a hasiči za pomoci techniky 

zvedli a usadili do stojanu 

   

 

 

 

 

Poté následoval další program - přijel čaroděj, který děti ohromil svým 

kouzelnickým uměním, hasiči grilovali prasátko, děti opékaly na ohništi 

špekáčky...  

 

 

Májka nám bohužel dělala radost jen něco málo přes týden - kvůli 

nepříznivým venkovním vlivům, které májku poničily, ji museli 

hasiči z bezpečnostních důvodů sundat. 

Domanínské maminky děkují všem, kdo se podíleli na přípravě a 

realizaci této akce. Zejména dobrovolným hasičům za postavení 

májky, obci za finanční příspěvek a slečně Milfaitové za zapůjčení 

pozemku pro doprovodný program.  

Jaroslava Žemličková 
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