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Domanínský zpravodaj 
                                                                                     
 
                                                                                 Říjen + Prosinec 2009 – číslo 63+64 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané,  
 
s blížícím se koncem roku 2009 Vám chceme poděkovat za 
spolupráci a  podporu naší společné práce při rozvoji obce, 
přejeme Vám všem příjemné, klidné a spokojené prožití Vánočních 
svátků a do Nové roku Vám přejeme pevné zdraví, štěstí a 
spokojenost.  

vedení obce Domanín, zastupitelé a zaměstnanci 
obecního úřadu. 

 
Informace ze zastupitelstva 

Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 22. 09. 2009 vyjímáme: 
 
• Na zastupitelstvu obce Domanína byla projednána a vzata na vědomí zpráva finančního výboru č. 

1/2009, která nashledala žádná významná pochybení v hospodaření obce. Současně byla 
projednána a odsouhlasena rozpočtová změna 3/2009, která upravuje čerpání rozpočtu dle 
direktiv Krajského úřadu. 

• Pan starosta Michal informoval zastupitelstvo o akci svěcení znaku a vlajky obce Domanín, které 
se konalo v rámci svatováclavských oslav u kapličky sv. Václava na návsi obce  27. 9. od 16,00 
hodin. 

• Na základě žádosti Mgr. Hejlové zastupitelstvo obce Domanín odsouhlasilo poskytnutí příspěvku 
na akci Černá paní ve výši 4500,- Kč. 

 
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 27. 10. 2009 vyjímáme: 

 
• Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí o dotaci na dobudování silniční sítě v obci, vylepšení 

infrastruktury (lavičky, kolostry, lampy veřejného osvětlení) a technického vybavení na úklid a 
údržbu veřejného majetku. Byla projednána a schválena mandantní smlouva se společností 
Garanta České Budějovice na projektovou dokumentaci a přípravu projektu. 
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• Bylo zahájeno projednávání žádosti o provedení protipovodňových opatření na pozemcích St 86,  
KN 535/11, 535/15, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 537/1, 537/2, St 87, 535/9 a 535/12 vše v k.ú. 
Domanín, kde došlo vlivem výstavby k narušení odtokových poměrů. Vzhledem k tomu, že se 
nejedná o pozemky v majetku obce, obec nebude realizovat opravu již stávající stoky, ale osloví 
vlastníky pozemků, aby v max. možné míře umožnili odtok povrchové vody. Bude prověřen 
propustek u trafostanice, který je v majetku obce bude  opraven nebo vybudován nový tak, aby 
vyhověl normě a požadavkům.  

•  Starosta obce informoval zastupitelstvo o havarijním stavu chodníku u bytovky č. p. 89 a bylo 
rozhodnuto o oslovení domácích firem J. Dubského, p. Bumana, p. V. Poustevníka na podání 
nabídky na jeho rekonstrukci. 

• Starosta obce také informoval zastupitelstvo obce o posunutí značek začátku a konce obce a o 
rozhodnutí Stavebního úřadu Třeboň SUS a Policie ČR povolit sjezd z hlavní komunikace u 
p.Poese. 
Vzhledem k tomu, že obec je vlastníkem pozemku pod komunikací a nebyla k jednání přizvána a 
také se jedná o změnu původní dohody i územního plánu, obec se proti rozhodnutí stavebního 
úřadu odvolala.              

 
Z jednání zastupitelstva obce Domanína ze dne 24.11.2009 vyjímáme: 

 
• Zastupitelstvo obce projednalo žádost o pronájem nebytových prostor v č.p. 101 a odsouhlasilo 

výpověď  ENKI, o.p.s. z prostor hospody ve smluvní lhůtě 6 měsíců. ENKI, o.p.s. přistoupila 
vstřícně k žádosti budoucích pronajímatelů a pokusí se uvolnit prostory dříve, aby podpořila 
konkurenční prostředí v obci. Záměr o pronájmu bude vyvěšen na úřední desce. 

• Na ZO byla projednávána žádost p. Romana Matějky na přidělení dotace  v rámci dotačních titulů 
na dřevěné oplocení.  ZO poprvé neodsouhlasilo uznání dotace, neboť nedokončené stavební dílo 
většinou hlasů nepovažuje za dřevěný plot, ale spíše za ohradník a stávající oplocení není 
zkrášlením obce. Za uznání dotace se důrazně zasazoval Ing. Kolík.  

• Na ZO byly projednány a schváleny dva zásadní dokumenty.  Jedná se o rozpočet  na rok 2010 a 
„Plán rozvoje obce pro období 2010-2013“. Především druhý dokumentje v  základní pracovní 
verzi a stále je dopracováván a precizován a proto  doporučuji občanům, aby se s ním přišli na 
obec seznámit a přispěli  svými nápady na jeho finalizaci a tím i rozvoj obce. 

• Na základě iniciativy zastupitele P. Zegermachera byla vytvořena pracovní skupina pro jednání 
s MěÚ Třeboň na vybudování cyklistické stezky Domanín - Třeboň ve složení,  starosta p. 
Michal, p. Zegermacher, p. Dubský 

• Starosta obce p. Michal  informoval ZO o jednání se stavebním úřadem o vodním režimu na 
pozemcích p. Soukupa a p. Humpála. Starosta p. Michal byl pověřen ZO,  aby vyzval vlastníky 
dotčených soukromých stavebních  pozemků k jednání o zabezpečení odtokových poměrů 
v lokalitě pod silnicí směrem k hájovně.   

vj 
 

Informace z úřadu 
 

Blíží se konec roku a tak cítím povinnost vás informovat o dění, které nás 
v tomto roce doprovázelo. Jsem si plně vědom, že ne všechna rozhodnutí 
zastupitelstva obce byly vždy správné, přesto jsem přesvědčen, že většina správných 
byla. Zde musím připomenout, že každý zastupitel by měl respektovat rozhodnutí 
většiny zastupitelů i přesto, že má názor jiný. Ne jinak je tomu i u mě, kdy v několika 
případech jsem letos hlasoval jinak než moji kolegové včetně pana starosty. Musíme 
zde však umět rozpoznat věci důležité a méně důležité.  

Investice obce v roce 2009 byly vloženy do veřejného osvětlení na Vrchách, kde 
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obec vlastnila pozemky, úpravám obecního úřadu, nákupu vozidla, kde byla 
upřednostněna česká firma Škoda, oprava schodiště u obchodu pro větší bezpečnost 
nakupujících, bylo zadáno zpracování zadávací dokumentace na rozšíření čističky 
odpadních vod, kde kapacita ČOV je již na hranici funkčnosti, dále byla opravena 
freska v kapličce sv.Václava a zřízen PC Czech Point, kde budou mít občané možnost 
například získat výpis rejstříku trestů apod. V srpnu se na začátku obce objevilo 
měření rychlosti s kamerou, která po dobu 60 dnů zaznamenává pohyb vozidel a tak se 
zvýšila nejen bezpečnost na komunikaci, ale také bezpečnost majetku nás všech. 

Pro rok 2010 se připravuje mnoho akcí, které jsou ve  fázi projektování. 
Připomenu některé - stavbu komunikace pro novostavby u hájovny, generální opravu 
komunikace od hlavní cesty na Mladošovice k vodojemu, výstavbu sportovního areálu, 
stavbu nových bytů v č.p. 92 a pěší cestu na koupaliště. Na všechny tyto aktivity, kde 
je obec majitelem pozemků starosta připravuje podklady pro žádosti o dotace. To je v 
současné době také jednou z jeho hlavních pracovních náplní a úkolem tak, jak tomu 
bylo při úspěšné žádosti ve věci  opravy fresky v kapličce sv.Václava a zřízení PC 
Czech Pointu, kde se podařilo získat pro obec dotaci v celkové výši 220 000,- Kč. Na 
mrtvém bodě zůstává tzv. protipovodňová stoka, kde vlastníci nedali souhlas s jejím 
vybudováním. Mnozí se mě ptají kdo a za jak dlouho. Mohu zatím jen odpovědět, že 
ti, které voda neohrožuje a za tak dlouho až přestane provizorní stav fungovat a budou 
lidé opět vylévat vodu ze svých obydlí a dojde jim tak trpělivost z bezohlednosti lidí, 
které často potkávají. V současné době se připravuje rozpočet pro nastávající rok a tak 
sám za sebe mohu přislíbit, že tam kde se zastupitelé shodli ve svých programech pro 
volební období udělají vše, aby v tomto posledním roce naplnili sliby, které vám dali a 
zrealizovali to, co jsme ještě slíbili.  

           zn 
 
 
Pan Lubomír Průcha se při své práci často setkává s turisty ubytovanými 

v Domaníně a předal proto zastupitelům některé své postřehy formou otázek, se 
kterými se nejčastěji setkal. Pan místostarosta Neumann byl tak laskav a na tyto dotazy 
odpověděl. 

 
1. Chybějící cyklostezka Domanín – Třeboň a Domanín – Borovany. 

Cyklostezka je zahrnuta do ÚP obce jako náročná finanční akce. Je podmíněna 
získáním dotací, a tak tým ve složení  p. Zegermacher, p. Michal, p. Dubský pro 
vyjednávání s MěÚ Třeboň  bude na začátku roku vědět zcela více a tak 
očekáváme informaci. 
 

2. V obci není vybudováno žádné hřiště na minikopanou, volejbal a tenisový 
kurt. 
Hřiště je ve fázi projektování. 
 

3. Je zde nedostatek kontejnerů na tříděný odpad. 
Kontejnerů je málo především v letním období a uvažuje se o jejich navýšení. 
 

4. Špatný stav dětského hřiště. 
Dětské hřiště bude součástí hřiště u hájovny. Do té doby se musí děti spokojit se 
stávajícím dětským hřištěm, které je limitováno velikostí pozemku. Obec jiné 
vhodné pozemky v současné době nemá. 
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5. Možnost koupání v místním koupališti. 
Koupání – připravuje se cesta na koupaliště 
 

6. Špatné zásobování v obchodě v letním dovolenkovém období – pečivo apod. 
Lepší zásobování obce potravinami je dáno možnostmi provozovatele. Obec 
Domanín dotuje obchod každoročně finanční částkou, a to včetně všeho 
zařízení, které v obchodě je. 
 

7. Problémy se získáním povolenky pro rybáře. 
Možnost získat povolenku pro chytání ryb je dáno pouze zájmem, neboť ti co 
chtěli ryby chytat u Domanína, ryby chytali a povolenku si během jednoho dne 
obstarali. Zde jde pouze o informování provozovatelů penzionů. 
 

8. Chybí organizovaná činnost kulturního vyžití – hromadné návštěvy 
jihočeských památek - přímo z obce. 
Pořadatele na organizaci kulturních akcí typu zájezdů po jihočeských památkách 
jsme nezaznamenali. 
 

9. Nedostatečná propagace obce (pohlednice, mapky apod.) 
Pohlednice by nebyly do budoucnosti problém, ale na internetu, obecním úřadu, 
úřední desce a informačních tabulí po celém katastru obce je informací spoustu. 
Na rozdíl od jiných obcí takové informační tabule jako má Domanín ve svém 
sídle i okolí nemá žádná obec a tak tuto otázku položil spíše návštěvník, který 
po Domaníně a okolí chodil se zavřenýma očima.  
 
Panu Lubomíru  Průchovi děkuji za upřímnost a předání vzkazů. Upřímně jsem 
odpovídal. 
Zdeněk Neumann 

Kultura 
 

Svěcení vlajky 
 V neděli 27. 9. Na závěr svatováclavské mše byla vysvěcena obecní vlajka. Po skončení 

položili zástupci obecního úřadu a SDH Domanín věnec k pomníku padlých. 
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Popis znaku 

 
Dělený štít. Nahoře ve stříbrno-modře sedmkrát polceném poli černé 

třívrší s knížecí korunou na prostředním vrchu. Dole ve stříbrném poli červená 

růže se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Horní polovina štítu je 

Schwarzenberská, dolní Rožmberská. Obě symbolizují nevýznamnější vlastníky 

Domanína. 

   
Popis vlajky 
 
Modro-bíle čtvrcený list. V žerďovém modrém poli knížecí 

koruna, pod ní v bílém poli červená růže se žlutým semeníkem a 

zelenými kališními lístky. Modro-bílé čtvrcení je inspirováno 

stříbrno-modrým polcením horní poloviny štítu, z této části znaku 

je i knížecí koruna, z dolní poloviny štítu pochází červená růže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše vojsko, bojující na třech frontách, vybojovalo nám naši svobodu. 

Historie naší zahraniční akce a zejména našeho vojska, jeho bojů a hrdinství, 

historie sibiřské nekonečné anabaze – to všechno bude bohatou výchovnou 

epopejí pro naše budoucí generace. 

       T.G.Masaryk – prosinec 1918 

 
Žili mezi námi: českoslovenští legionáři, účastníci první světové války na 

frontách v Rusku, Francii a Itálii. Ti, kteří se vrátili domů, to neměli vždy lehké. 
Zvláště legionáři ruští – ti bojovali na Sibiři ještě dva roky po skončení války, kdy byla 
už dávno vyhlášena naše republika. 
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Za protektorátu byli pronásledováni nacisty jako účastníci domácího odboje a 
neohrožení zastánci myšlenky svobodného Československa. Po roce 1948 dostali cejch 
nositelů masarykismu a lidí každopádně podezřelých z protistátních rejdů. 

A nikdy jim nebyla zapomenuta jejich sibiřská anabaze a urputný boj proti 
bolševikům. 

Byli odsouzeni k zapomenutí. Jako občané mizeli z veřejného života, informace 
o nich z učebnic a legionářská literatura, reprezentována jmény Medek, Kopta, Langer 
museli zmizet z veřejných knihoven a ve školách o nich nikdy nesměla padnout ani 
zmínka. 

Bylo by na čase tuto křivdu napravit. Seznámit naši veřejnost a hlavně mládež 
s boji československých legionářů na všech frontách první světové války. Tam byla 
vybojována naše svoboda. Splatit jim alespoň dodatečně ten morální dluh, který 
k těmto našim spoluobčanům dodnes máme. Musíme vzít na vědomí, že se rozhodli 
bojovat v době, kdy výsledek války byl ještě na vážkách a oni riskovali svůj život jak 
v boji, tak i věděli, co je čeká, kdyby jako raněni upadli do zajetí. Smrt provazem! Jen 
velmi těžko si dnes dovedeme alespoň vzdáleně představit, jak mnoho riskovali. 

Můj otec byl ruský legionář a tak jsem měl tu možnost sledovat, jak němečtí 
okupanti proti nim vystupovali a když po roce 1948 nastoupila komunistická vláda, byl 
okamžitě bez nároku na penzi propuštěn a soudně jsme byli vystěhováni z bytu. A tak 
bylo postupováno téměř ve všech případech. 

Domnívám se tedy právem, že by se na ně nemělo zapomínat a že si zaslouží 
místo a úctu v myslích všeho lidu. 

I když oni se toho nedožili! 
           lp 

 
 

Černá paní 

V sobotu 3.10. se bezmála 60 dětí z Domanína i okolí snažilo zachránit Černou paní. Na 
devíti stanovištích plnily úkoly u strašidel, aby získaly drahé kameny. Náš velký dík patří nejen 
organizátorům a černé paní, ale i skvělým strašidlům z třeboňského loutkového divadla. 
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Mikulášská 
 

 V neděli 6.12. se uskutečnila tradiční mikulášská nadílka v sále 
Jihočeské hospůdky. Téměř 50 dětí do 12 let si popovídalo s Mikulášem 
a čerty a dostalo za odměnu balíček dobrot. 
 Rádi bychom touto cestou poděkovali sponzorům – Pavel Košina, 
Stanislav Janeček, Ondřej Blažek, Josef Hanta, Marie Janurová, 
Rybářství Třeboň a Česká spořitelna. 
 
 

Plánované akce 
 

V pátek 18.12. od 17:30 hodin nám jako každoročně zazpívají naše děti koledy 
pod rozsvíceným stromem v parčíku. 

Ve středu 23.12. v dopoledních hodinách budou stejně jako v minulých letech 
zastupitelé obce rozvážet vánoční kapry občanům Domanína. 

Ve dnech 29. a 30. prosince bude na zámku v Třeboni uvedena Vánoční 
pohádka schwarzenberská. Začátek vždy v 17 hodin, uvádí se po hodině. Vystupuje 38 
představitelů Pochybné kočovné společnosti. Všichni účinkující vystupují zdarma a 
výtěžek bude poskytnut na charitativní účely. Protože je již tradičně velký zájem, je 
možno si objednat vstupenky na tel. 384721193. 

Na pátek 15.1. se připravuje tradiční Myslivecký bál. 
Na sobotu 20.2. se chystá i Hasičský bál.  

 
Kam za kulturou 
 
15. 12. - 19.30 Nebe – divadlo v předplatném 
Divadlo MALÉhRY - Autorské představení inspirované vyprávěním a skutečnými příběhy žen kolem 
nás. V příběhu učitelky Marušky, herečky Simony a kadeřnice Ilči dochází ke konfliktům kvůli 
odlišnému vidění světa a postojům k mužům. Děj se odehrává tam, kde se ocitáme po smrti. Hrají: 
Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská  

16. 12. - 16.00 Zpívání u vánočního stromečku – Děti z MŠ Sluníčko 
Pojďme se společně zastavit uprostřed předvánočního týdne, poslechnout si vánoční písně v podání 
dětí z mateřské školy a načerpat něco z vánoční atmosféry. 

17. 12. – 19.00 Vokální vánoční koncert – Abonentní koncert 
Na koncertě, jenž se uskuteční v divadle J. K.Tyla, zazní výběr z děl Fryderika Chopina, Luigi 
Cherubiniho,Franze Schuberta a tradičních vánočních koled a písní 

20. 12. - 17.00 Vánoční hra – Živý betlém – Zámecké nádvoří 
V neděli 20.12. přijďte v 17 hodin shlédnout na nádvoří třeboňského zámku vánoční hru – Živý 
betlém v podání souboru Z bláta do louže při STLD. 

 1. 1. 2010 18.00 Novoroční ohňostroj na Masarykově náměstí 
Přijďte přivítat Nový rok na Masarykovo náměstí. Novoroční zelňáky a svařák, které budou na místě 
k dispozici, celou atmosféru jenom vylepší. 
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Kino Světozor 
 
15. a 16. 12. – 16.00 - Hannah Montana (USA 09, dabing) Zfilmovaný televizní seriál. 
18. 12. -19.30 – Ať vejde ten pravý (Švédsko, 08, titulky) Netradiční upírský horor, nevhodný do 12 
let. 
19. 12 – 10.30 – Pásmo pohádek pro nejmenší 
19. 12. - 19.30 – G-Force (USA, 09, dabing) Hraný film s 3D animací o komandu morčat ve 
službách tajné služby. 
21. 12. – 19.30 – Pamětnice (ČR, 09) Bývalí spolužáci se scházejí po šedesáti letech. 
29.12. – 19.30 – Ženy mého muže (ČR, SK, 09) O životě v metropoli, ze kterého se vytrácejí 
lidskost a duchovní hodnoty, nevhodné do 12 let. 
 
 
Kam za sportem 
 
Squash 
Lázně Aurora: +420 384 750 666 - po - ne 07.00 - 22.00 - www.aurora.cz 

Bertiny lázně:  +420 724 130 102, +420 384 754 111 - www.berta.cz 

Internát SOU oděvní: +420 384 721 337 -Táboritská 942 

Bowling 
Hotel Zlatá hvězda: +420 384 757 111 - po - ne 17.00 - 01.00 - www.zhvezda.cz 

Lázně Aurora: +420 384 750 444, rezervace předem nutná- po - ne 16.00 - 02.00  

Bertiny lázně: +420 384 754 111 - po - ne 14.00 - 02.00  

Bazén v Lázních Aurora 

Pravidelná plánovaná odstávka bazénového komplexu v roce 2009: 14.-29.12. 2009.  

Od 30.12. 2009 bude bazénový komplex opět v provozu následovně: 

 30.12.  – 7.00-22.00; 31.12. – 07.00-15.00; 1.1. 2010 – 15.00-22.00; od 2.1. – 7.00-22.00.  

 
 
 
Mnoho důležitých informací z úřadu, starší čísla zpravodajů a podobně 

můžete nalézt i na internetových stránkách obce – www.domanin.cz 
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