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Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Volby do zastupitelstva obce 2018 - 2022 

Dne 5. a 6. října rozhodovali občané o složení nového zastupitelstva obce. Kandidovalo celkem 54 občanů 

Domanína v 6 volebních uskupeních (sdruženích nezávislých kandidátů). Volební účast byla 78,36%. Pořadí 

sdružení a zvolení zastupitelé (pouze příjmení bez titulů, více na www.volby.cz): 

1. Domanín pro občany   34,16%  Kolík, Milfaitová, Chalupová, Zabilka  

2. DOMANÍNSKÁ JISTOTA   18,91%  Neumann, Janeček 

3. VOLBA PRO DOMANÍN   16,42%  Stuchlíková 

4. Náš domov     15,84%  Žemličková 

5. ZA DOMANÍN SPOKOJ. OBČANŮ      9,16%  Švehla 

6. PRO DOMANÍN      5,51%  bez mandátu 

 

Volby do senátu 

Současně s volbami do zastupitelstva obce proběhla i volba senátora, do jehož volebního obvodu náležíme. 

V prvním kole při volební účasti 40,43% měl nejvíce hlasů p. Faktor Ladislav (NK) 41,05%, 2. p. Šesták Jiří (STAN) 

27,28%, 3. p. Schötz Richard (KSČM) 8,32%. Ve druhém kole při volební účasti 17,87% zvítězil p. Faktor Ladislav 

(NK) se 61,88% nad p. Šestákem Jiřím (STAN) 38,11%.  

- Prořezávka dubů u autokempu: Ukončení turistické sezóny bylo využito k řádnému dokončení ořezu 11 dubů 

podél oplocení autokempu. Ořez provedl pan Jan Adam, úklid větví naši zaměstnanci.  

- Prořezávka na obecní stezce autokemp – hřbitov – Ostende: Naši zaměstnanci provedli vyčištění zarůstající 

stezky od náletových dřevin podél hranice s parkem.  

- Připomenutí vzniku republiky v kapli sv. Václava: Na sobotu 27. října od 17 hodin připravil obecní úřad 

v kapličce sv. Václava připomenutí 100 let od vzniku samostatné republiky se čtením úryvků dobového záznamu 

z obecní kroniky a koncertem Pavla Barnáše a Václava Matase. Hasiči se ujali položení věnce k pomníku padlých 

vojáků. 
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100 let samostatné republiky 

Připomínáme si sté výročí vzniku samostatné republiky. Nikdo z nás nezažil Rakousko – Uhersko, všichni jsme se 

narodili do samostatného Československa, popř. do samostatné České republiky. Neumíme porovnat a řadu věcí 

vnímáme jaksi samozřejmě. Nevíme ani, jak by se vyvíjely naše dějiny, kdyby tehdy nedošlo k převratu. Co však 

vyhlášení samostatné republiky znamenalo pro tehdejší generaci, s jakou radostí bylo přijímáno i v Domaníně, je 

doloženo v obecní kronice (https://digi.ceskearchivy.cz/1376/1).  Spojením úryvků z několika stránek kroniky jsem 

vytvořil tento krátký text:  

28. říjen 1918, nejslavnější den naší historie 

Nastal konec panování rodu Habsburského. Hábichové chtěli býti pány celého světa, musel se každý rodu tomu 

klonit, byl to příkaz přísný. Po třech stech letech hrůzy a nejhoršího ponížení jsme svobodni! Slavné proroctví J. A. 

Komenského se stalo skutkem. Celá vlast naše od matičky Prahy až po poslední dědinku českou ozdobila se 

vlajícími prapory, lid jásal vstříc svému osvoboditeli T. G. Masarykovi, objímal se a plakal radostí. Duše 

osvobozeného národa promluvila. Královské Hradčany, svědkové slávy i poroby naší, ztichlé a mlčící od staletí, 

probudily se k novému, radostnému životu, oživly demokratickou slávou prvního prezidenta českého. 28. říjen 

1918 jest zlatým mezníkem v českých dějinách. Čechové vždy budou vzpomínat na tento veliký a slavný den. 

Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 

PŘÍSVĚVKY OD OBČANŮ 

100 let výročí vzniku Československé republiky – jak to bylo v Domaníně 

Rok 1918 byl v mnoha ohledech přelomový. Skončila první světová válka, která přinesla obyvatelstvu mnohá 

utrpení. I v Domaníně přišly některé rodiny o své blízké, kteří v průběhu války položili své životy ještě za rakousko-

uherskou monarchii. O své blízké přišly rodiny Vyhnánkovi, Duškovi, Strnadovi, Švehlovy, Matějkovi, Kukačkovi a 

Ouškovi. Domanínská kronika zmiňuje „Vděční občané Domanínští postavili těmto padlým hrdinům na věčnou 

paměť krásný pomník v roce 1923, stojící u silnice.“ 

V současné době není pomník v dobré kondici, zmizely některé keramické rámečky s fotkami, texty pomalu 

ztrácejí čitelnost. Pomník je evidován v centrální evidenci válečných hrobů a zasloužil by si jistě více péče a 

pozornosti.  

Na hřbitově u kostela sv. Jiljí máme ještě další tři vojenské hroby z první světové války, je to hrob Fanouška Lence, 

filosofa, který podlehnul zraněním, hrob Karla Bumana, studenta gymnasia a jednoročního dobrovolníka, 

svobodníka pěšího pluku a hrob Adolfa Bednáře, který padl jako poručík na Soči.  

Není divu, že po prožitých hrůzách 1. světové války lidé toužili po svobodě, nechtěli se více účastnit nesmyslných 

bojů za Rakousko-Uhersko a boj o samostatný stát se rozjel na plné obrátky. 

28. října 1918 se začala psát nová kapitola našich dějin. V tento den zahájila delegace Národního výboru vedená 

Karlem Kramářem jednání s  Edvardem Benešem o podobě a vytvoření samostatného státu.  Ještě ten den večer 

Národní výbor vydal první zákon, zákon o zřízení samostatného státu československého. V celé zemi se konaly 

oslavy, lid jásal nad nabytou samostatností a ničily se státní symboly Rakouska-Uherska. 14. listopadu 1918 se 

poprvé sešlo národní shromáždění, jeho předseda Karel Kramář oznámil konec vlády Habsburků v Čechách, 

vyhlásil republiku a jejím prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk.  

https://digi.ceskearchivy.cz/1376/1
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V kronice obce Domanín je k těmto událostem psáno: „Po dlouhé vysilující práci snahy Masarykovy a jeho druhů 

potkaly se s úspěchem. Dohoda prohlásila legie československé za řádné vojsko spojenecké a uznala 

Československou národní radu v Paříži za nejvyšší orgán českosl. národa. Dlouhá, předlouhá staletí zakrývaly těžké 

mraky český obzor. Byli jsme svobodni! 28. říjen 1918 jest a bude pro věky nejpamátnějším dnem českých dějin.“ 

Čechové vždy budou vzpomínati na tento veliký a slavný den! 

Ve školní kronice „Dějepis školy domanínské“ se píše:“ Dne 28. října 1918 vstoupil v život „Samostatný stát 

Československý!. Přišlo to náhle, neočekávaně – radost – rozčílení všech! Konečně po 300 letech utrpení v hanbě a 

bídy! Nechtělo se předem tomu ani věřiti! A kdo nás osvobodil? Naši osvoboditelé jsou Masaryk a Wilson! Těm dík 

a sláva nehynoucí! Dne 28. říjnem nastal konec panování rodu Habsbursko-Lotrinského! Konečně český a německý 

národ osvobozen z vlády Habsburků. Politika jejich byla doma i za hranicemi špatná! Dnes smíme popravdě čest 

vzdáti a říci: Běh života Habsburků (Hábichů) byl ohavný! Oddechli jsme si. Svobodni budeme si vlastní domov 

budovati!“ 

Jak je zřejmé, i v Domaníně byl v té době život prodchnut nadšením ze vzniku nové republiky a lidé tuto událost 

silně prožívali. Údaje o počtu obyvatel z roku 1918 bohužel nejsou známy, nejbližší sčítání lidu proběhlo v roce 

1921. Je psáno, že obec Domanín měla k 20. únoru 1921 343 obyvatel v 69 domech, žili zde Matějků, Kašků, 

Fuksů, Mašků, Bicků, Klečků, učitelem byl pan Štufka a zastupujícími učiteli byli pan Novák a pan Vážný, škola 

v roce 1919 měla 80 žáků! Dalšími  byli Čadků, Štíchů, Macků, Malátů, Oušků, Čechů, Berných, Leštinů, Staňků, 

Nováků, Šírků, Dušků, Vlášků, Štěchů, Štěrbů, Šimánků, Rynešů, Ježků, Hlaváčů, Žahourů, Šteflů,  Martínků, 

Šafránků, Hanzalů. 

Některé z potomků těchto starých rodů denně potkáváme, stejně jako zde stále stojí jejich domy, které pamatují 

převratné události roku 1918, jejich pamětníci již bohužel mezi námi nejsou.  

V průběhu následujících let se staly další důležité události, naši předci pro dobro dalších generací vykonali mnoho 

odvážných činů, mnohdy obětovali své životy. Náš život se zrychlil a často zapomínáme na minulost, na vděčnost, 

na pokoru. Toto výročí by mohlo být příležitostí pro to, abychom se zastavili a s hrdostí vzpomenuli na své předky 

a na jejich odkaz. 

 Mgr. Olga Stuchlíková 

Akce kuželky, aneb smutné memento jednoho nerozumu? 

Při smutném pohledu na současné rozmístění našich kuželek je každému spoluobčanu nade vši pochybnosti jasné, 

že při realizaci jakéhokoliv záměru je nutno dodržovat zákonnost. Což by obzvlášť pro starostu obce mělo být 

prvořadé. V tomto případě je však překvapující, s jakou arogancí moci hodlal v současné době Ing. Kolík 

nerespektovat autority orgánů státní správy.  Již dne 18.9.2018 byl srozuměn „odborníky“ delegovanými státní 

správou, že naše kuželky tvoří pevnou překážku v silničním provozu a z tohoto titulu je nutno je z profilu 

křižovatky odstranit /ihned/. Konečně tato informace byla ze strany starosty obratem sdělena všem zastupitelům. 

Vzhledem k tomu, že oficiální stanovisko Odboru dopravy o odstranění kuželek bylo na obecní úřad doručeno dne 

3.10.2018, pod č.j. Metr 13878/2018-PeVa a starosta ve svém otálení vyčkával až do nejzazšího termínu 

uvedeným ve výzvě, tedy do 10.10.2018, je zjevné, že sebereflexe Ing. Kolíka ohledně vnímání bezpečnosti 

silničního provozu byla a je zcela vymizelá. Nehledě na jeho reakci k prvnímu článku, který na problém kuželek 

upozornil, kdy se zmohl pouze na subjektivní stesky, jak byl v jeho mimopracovní době obtěžován a dovozoval 

nepodložené konspirace. Což se ve světle současného stavu ukázalo jako zcela liché. Zároveň se podivuji nad tím, 

že znění posledního aktuálního zpravodaje včetně uvedeného článku není do současné doby uveřejněno na 

oficiálních webových stránkách obce. Proč??????  
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V návaznosti na trapně ponížené odstranění kuželek z profilu křižovatky by mohl celý příběh skončit. Nicméně 

opět mne překvapil urbanistický počin Ing. Kolíka, kdy pro mne z cela nepochopitelných důvodů, kuželky umístil 

do současného pa-útvaru na parkovišti. Po dlouhé úvaze, kdy jsem potlačil selský rozum do absurdna, docházím 

k jedinému možnému závěru. A to takovému, že záměr bývalého starosty spočíval v tom, že poněkud nevkusným 

uspořádáním hodlal „odstínit“ nástěnku u parkoviště. V tuto chvíli však musím přiznat, pokud je to pravda, jsme 

jediná obec napříč celou Českou republikou, která si může takový komfort v hodnotě 45.000,-Kč dovolit. 

S ohledem na výše uvedené se domnívám, že mezi váženými spoluobčany se najde dostatek podnětů a nápadů, 

jak tuto investici, nikoliv soukromou, ale obecní, ve prospěch obce účelně vynaložit. Co třeba využít naše kuželky k 

„odstínění“ dětského hřiště či terasy u obecní hospody?  

Tímto náš smutný příběh domanínských kuželek spěje ke konci. Snad? Vyčkejme reakce Ing. Kolíka. Možná, že 

nám prozradí jména svých odborníků, se kterými umístění kuželek konzultoval i to, proč tak dlouho udržoval a 

v podstatě stále udržuje protiprávní stav.  

Ing. Kolík ve svém reagujícím článku v posledním čísle zpravodaje naznačil, že se jednalo o policejní spiknutí a 

přepadovku. O policejní spiknutí se nejednalo, přiznávám, že jsem policista a kolegiální informace prostě mám. Asi 

tak jako všichni, kteří pracují ve stejných profesích. Nicméně jako policista jsem schopen erudovaně situaci 

posoudit a zároveň mám ze zákona oznamovací povinnost. Stejně tak jako ji má i starosta obce, který by se o 

dopravní problémy v obci, na které v článku upozorňoval, měl v první řadě sám starat. A pokud by se Ing. Kolík 

řídil zákony, nemusela by se tato trapná záležitost vůbec řešit. Sám si vyrobil před volbami svojí „předvolební 

kampaň“. 

Děkuji za pozornost.            Ing. Václav Daňha 

 

Vzhledem k tomu, že podle redakčních pravidel má kritizovaná strana v jedné věci již jen jednu možnost 

reagovat a chci si tuto možnost ponechat, zůstávají slova pana Ing. Václava Daňhy nyní bez reakce. 

Ing. Martin Kolík, starosta obce 

KULTURA 

Zlatý závod 

Dne 6. 10. 2018 se konala Okresní soutěž požární 

všestrannosti, kterou letos pořádali hasiči z Hamru. 

Náš sbor se již par lét této akce zúčastňuje, jako 

technická četa. Letos poprvé se této soutěže 

zúčastnila, i jako závodnice, naše členka sboru 

Markéta Hantová, která si hned ve své kategorii 

dorostu, odvezla medaili za krásné 1. místo a 

postoupila tak do Krajského kola soutěže, kde nás 

bude opět reprezentovat, a které proběhne na jaře 

příštího roku.                 Bára Mazáková, SDH Domanín 
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