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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 7.12.2021  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo 
rozpočtové opatření č.15/2021. (Pozn.: navýšení 
výdajů v paragrafu ČOV o 95 tis. Kč - likvidace kalů ze 
septiku v ČOV, adekvátně poníženy výdaje v  
paragrafu Pitná voda.).  

- ZO schválilo Rozpočet obce Domanín na rok 2022:  
Daňové příjmy  6106  tis. Kč 
Nedaňové příjmy 2075  tis. Kč  
Dotace   1130  tis. Kč 
Běžné výdaje  7437     tis. Kč 
Kapitálové výdaje 2460  tis. Kč 

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku 
SDH Domanín na pořádání akcí pro děti v roce 2022 
ve výši 15 000 Kč.  

- ZO souhlasilo s podáním žádosti o dotaci z programu 
MZe ČR „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny 2022“ na realizaci další etapy 
opravy hřbitovní zdi u kostelíka sv. Jiljí.  

- ZO schválilo Dodatek ke smlouvě číslo 1 TS/1998 o 
dodávce služeb v oblasti odpadového hospodářství 
s firmou Technické služby Třeboň s.r.o. – ceník služeb 
na rok 2022.  

- ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce 
Domanín č. 5/2021, o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství.   

- ZO v rámci stanoviska obce k návrhu územního 
plánu Domanína po veřejném projednání nepřijalo 
žádné usnesení. 

- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje 
zaplocené části p.č.1803/17 v k.ú. Domanín u 
Třeboně v majetku obce (u domu č.p. 18) na úřední 
desce. V záměru prodeje se v mapové části vyznačí 
inženýrské sítě v majetku obce. 
 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce.    Martin Kolík

 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Otevírací doba obecního úřadu  

Od 6. 12. 2021 do odvolání je úředním dnem na Obecním úřadě v Domaníně pouze středa od 15 do 17 

hodin. V ostatní dny nás můžete sice zastihnout, ale jistota je telefonická dohoda 725 582 369 (starosta). 

Platby prosíme provádějte přednostně bezhotovostně, pokladna funguje též. Placení vody za II. pololetí 

2021 a odpadu na rok 2022 zahájíme od pondělí 10. 1. 2022! Děkujeme za pochopení. Bezhotovostní 

platby provádějte na č.ú. 246895377/0300.  

 

L E D E N  2 0 2 2    Č Í S L O  1 7 3  

D O M A N Í N S K Ý                                          

           Z P R A V O D A J  



D O M A N Í N S K Ý  Z P R A V O D A J  

 

2             www.obec-domanin.cz 

Oprava cyklostezky na koupaliště 

Oprava byla dokončena, kromě sanace povrchu došlo k výměně odlámaných obrubníků, cena včetně DPH 

195 tis. Kč. 

 

Neplánovaný výlov Makšáku  
 

Z rybníku se ztrácela voda a běžným dotěsňováním se nepovedl 

únik zastavit. Při vyndání dluží se ukázalo, že dluž prokousal někdo, 

kdo má pořádné zuby, pravděpodobně ondatra (viz foto). Nové 

dluže vyrobilo Truhlářství Blažek. Rybník byl minimálně zarybněn, 

ale před přicházejícími mrazy se sešli dobrovolníci a provedli výlov 

cca 10 kaprů, 4 pěkných okounů a narostlého sumce. Ryby byly 

odvezeny do koupáku a Stávku. Správou rybníka Nového, 

kontrolou povolenek apod. byl nově pověřen obecním úřadem pan 

Jan Klouček z Domanína. 

 

Nový plovákový spínač ve vodojemu  
Vypínání napouštění vodojemu nebylo již stoprocentní, nedalo se na něj zcela spolehnout, a tak nám těsně 

před Vánoci provedla výměnu plováku firma Vodojemy Nečas ze Židlochovic.   

 

Zimní údržba 2021/2022  
Po dlouhých letech kvalitního prohrnování sněhu nám bohužel již nepomůže traktor ze Statku Branná. 

Naopak se povedlo vyjednat část kapacity Technických služeb Třeboň (velký traktor), zbývající údržba je 

prováděna obecním úřadem (traktůrek s radlicí a ruční práce) a panem Rozboudem (malý traktor).  

Údržba chodníků začíná autobusovými zastávkami, parčíkem u horní hospody, kolem obchodu dolů k 

hlavní silnici a oboustranně kolem hlavní silnice (cca do 4 hodin od zjištění, vyznačeno červeně). Údržba 

ostatních chodníků v zastavěném území je prováděna do 12 hodin od zjištění, taktéž cesty neprohrnované 

Technickými službami Třeboň. Mapka barevně na webových stránkách obce. 
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Technické služby, po uklizení Třeboně, prohrnou traktorem cestu k vodojemu, cestu od hlavní křižovatky 

dolu k trafostanici, slepou ulici s novou zástavbou, k hájovně, k hasičárně a k napojení na silnici na Třeboň 

u Jihočeské hospůdky, dále cestu od křížku směrem ke smeťáku včetně slepé k novým domkům a cesty u 

Slepíku. Na Vrších pak cestu ke hřbitovu, Ostende a asfaltové cesty k domkům.  

Pro ulice mezi bytovkami a slepou ulici s novou zástavbou u trafa hledáme brigádníka na ruční údržbu. 

Nejlépe ten, kdo tam bydlí. Pryč jsou časy, kdy si každý odklízel před svým domem a kdo to dělá dál a 

nemusí, patří mu poděkování. Kdyby každý uklidil kousek, máme uklizenou ves do hodiny. Dole u trafa 

prohrnujeme cestu do 12 hodin traktorem, ale včasnou údržbu chodníku nelze garantovat. Mezi 

bytovkami díky parkování množství aut je to trochu složitější, nelze vše zvládnout technikou, bez ruční 

práce se tam nedocílí potřebná kvalita. Najde se někdo?   

Další osudy a střípky ze života školy Domanínské a covid už tehdy? 
                                    léta 1870 – 1890 
 

     Až do roku 1890 Dějepis školy uvádí jen minimum událostí a zdá se, že tato kronika byla založena až 
kolem tohoto roku a zpětně byla řídícím Janem Kučerou doplněna některá základní data o vzniku školy a 
její další činnosti. Přesto však kronika přináší zajímavé, historické, pro současníky leckdy neobvyklé, 
informace a aby si naši občané mohli udělat alespoň částečný obrázek, přinášíme jejich první část. 
       Důležitá je hned první informace o tom, že r. 1870 byla na žádost obce Spolské tzv. „odškolena“ od 
školy Mladošovické a „přiškolena“ ke škole Domanínské pod podmínkou, že se bude podílet jednou 
třetinou na veškerých nákladech. 
       Ze 70. let předminulého století jsou uvedena data o mzdových nákladech a dalších náležitostech, ze 
kterých např. vyplývá, že plat učitele byl od r. 1868 do r. 1880 zvýšen ze 300 na 490 zlatých ročně.    
 

       Rok 1881 byl památný pro školní obec Domanín a Spolí tím, že se konečně přistoupilo ke stavbě nové 
vyučovací světnice a opravě staré budovy. Základní kámen byl položen 19. července 1881 a již 3. listopadu 
1881 se v nové budově začalo učit! Byla to velká událost, neboť při předání dokončené stavby byl přítomen 
okresní hejtman p. Hejrovský, místní školní rada a obecní výbor a také zástupce knížete ze Schwarzenbergu 
pan Wegwart a samozřejmě stavitelé s hlavním inženýrem. A škola byla vysvěcena panem děkanem 
třeboňským Touškem při adventním cvičení 25.11.1881. 
       1. července 1886 se začala na školním dvoře kopati studna, která byla dokončena 12. července! Je to 
pravděpodobně ta studna, která je vyobrazena na snímku školy ve Zpravodaji již uveřejněném. 
 

       Kronika obsahuje zajímavé zmínky i o významných událostech v 
Domaníně. Např. 30. září 1888 odpoledne se uskutečnil slavný pohřeb 
Jeho Jasnosti starého knížete pána Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu 
(viz obrázek - 12. vévoda krumlovský, 7. kníže ze Schwarzenbergu a 
hlava schwarzenberské primogenitury, postavil mj. Schwarzenberskou 
hrobku). 
       Je třeba rovněž připomenout, že kromě řídícího učitele Jana 
Kučery, působili ve škole v prvních 20 letech 4 katecheti – pp. Kazda, 
Šavel, Ctibor a Froon. 
         Výuku ve škole tehdy ovlivňovaly i nepříznivé přírodní jevy. V r. 
1888 byla zima velmi tuhá od listopadu až do dubna, bylo ustavičně 
velké množství sněhu a tak návštěva školy v 1. i 2. pololetí byla značně 
nepravidelná. 3. září 1888 zase přišla obrovská povodeň, takže nebylo 
možné vyjít ani na silnici ani do školy a od Opatovického rybníka bylo 
jedno veliké jezero. Povodně trvaly řadu dní a samozřejmě i rybníkáři 
měli plné ruce práce i na rybníku Svět. 
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       Čtyřicetileté jubileum Jeho Veličenství císaře pána /Franze Josefa/ oslavila školní mládež tím 
způsobem, že byla dne 3.12.1888 přítomna mši svaté, vykonavše přitom současně adventní Boží správu. 
        Nadcházející zima i část jara byly pro množství sněhu a špatné počasí opět  návštěvě školy nepříznivé. 
A tak školní rok byl ukončen až 31. července 1890. 
        

       Počátek roku 1890 se ohlásil velmi neutěšeně, neboť přinesl s sebou nemoc, proti které lékaři žádného 
léku neznali. Jmenovala se chřipka neb jinak Influenza. Tato nemoc řádila nejprve jen v hlavních městech, 
později přešla do měst menších a konečně se rozšířila i po vesnicích. Zprvu se lidé této nemoci jen smáli, 
poněvadž neměla zpočátku smrt vzápětí, ale později to bylo již o něco horší, neboť následkem té nemoci 
umírali lidé staří a zesláblí, ano i lidé mladí, kteří nějakým prsním neduhem postiženi byli, neboť po té 
chřipce se vyvinul epidemický zápal plic a smrt pak v 5-8 dnech následovala. Někteří, jenž chřipkou 
postiženi byli, tuto nemoc jen přechodili, jiní byli nuceni ulehnouti a choroba trvala 4-8 dní. Příznaky 
chřipky jevily se: silnou rýmou, růží, bolením hlavy, očí, nosu, bolením břicha, kašlem a tlačením a pálením 
na hořejších částech plic, ano i zvracením, pak bolestmi v celém těle, takže onemocnělý nemohl asi seděti, 
ani ležeti, ani státi, ani choditi a u každého se nemoc ta jinak přihlásila. V Domaníně a ve Spolí touto nemocí 
ochuravěla velká část obyvatel, ale všichni se uzdravili až na Jana Nováka, domkáře č. 33 v Domaníně, 
kterýžto byl 60 roků starý, upracovaný a zesláblý, roznemohl se na Nový rok 1890 a za 8 dní měl pohřeb. 
Nepřipomíná vám to něco? 
       Ve škole ani v budově na tu nemoc neonemocněl nikdo, a to sama rodina pana řídícího Kučery a jeho 
manželky Marie, roz. Schmidmaierové, měla v té době již 15 členů. V Třeboni a jinde byly školy zavřeny, v 
Domaníně se vyučovalo nepřetržitě! 
 

       Takže Domanínští občané mají zdravé kořeny. Kéž by si je udržely se zdravím i pro budoucnost. 
 

       S přáním krásných, radostných a požehnaných vánočních svátků a pevného zdraví, radosti a lásky v 
Novém roce srdečně zdraví Jan Hitzger. 
                                                                                  Výběr z Dějepisu školy Domanínské, pokračování příště. 
 

      Novoročenka obce 2022 
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