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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 22.2.2022  

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení 
výběrové komise souhlasilo s pronájmem bytu 2+kk 
v domě č.p. 101 manž. Pletkovým, Domanín 89.   

- ZO souhlasilo s prodloužením zveřejnění záměru 
pronájmu obecního hostince do 29. 3. 2022 a 
s umístěním záměru do Třeboňského světa a na 
sociální sítě. (např.: Facebook)  

- ZO schválilo Adaptační strategii obce Domanín na 
změnu klimatu vyhotovenou firmou EKOTOXA s.r.o.  

- ZO souhlasilo s provedením úprav sportovního 
areálu podle návrhu Ing. Kvídery – leden 2022. 
(úpravy popsány v rubrice z obecního úřadu) 

- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje 
zaplocené části p. č. 213/2 v k. ú. Domanín u Třeboně 
v majetku obce o výměře cca 13 m2. 

- ZO souhlasilo se zřízením služebnosti umístění 
kanalizačního potrubí a odvodu odpadních vod 
tímto potrubím, zatěžující p. č. 213/2 v k. ú. Domanín 
u Třeboně ve vlastnictví obce Domanín v rozsahu dle 
geometrického plánu mezi obcí Domanín (vlastník 
nemovité věci ze služebnosti povinné) ve prospěch 
každého vlastníka st. p. č. 94 - zastavěná plocha a 
nádvoří a st. p. č. 369 - zastavěná plocha a nádvoří, a 
to za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč vč. DPH.  

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce.         Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU

Tradiční sběrový den v sobotu 19. března   
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. Svozový den není určen pro svoz 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.   
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Oprava úpravny vody Domanín – izolace v akumulační nádrži   

Podzemní akumulační nádrž v úpravně 

vody o velikosti obytné místnosti slouží 

pro shromaždování upravené pitné vody. 

V případě potřeby doplnit věžový 

vodojem sepne čerpadlo a vodojem 

doplní.  Při čištění nádrže byla shledána 

značná narušenost původní 40-50 let 

staré izolace. Provedení opravy a 

přeizolování bylo nutností.  

Práce byly sjednány s firmou JIPAMA 

s.r.o. Realizace proběhla v měsících 

leden a únor. Termín byl zvolen tak, aby 

se jednalo o čas, kdy jsou odběry vody 

nejmenší, tj. mimo turistickou sezónu, 

mimo Vánoce, jaro.  

Nejdříve proběhlo zkušební odstavení akumulační nádrže z provozu. Vzhledem k tomu, že několikadenní 

zkouška byla nad očekávání úspěšná a odladění dočasně nastaveného systému proběhlo rychle, mohlo 

dojít k zahájení poměrně složité opravy. Zkouška ani prováděné práce se množství dodávky ani kvality 

vody nedotýkala. Provizorní nastavení zvládlo zásobovat Domanín, Vrchy i Brannou a dodat také cca 30 

m3 vody pro požár na Vrchách.  

Po vyčerpání opravované nádrže byla v narušených místech odstraněna stará izolace a provedeno 

otryskání povrchu tlakovou vodou. Následně došlo k hrubému vyspravení stěn a k přestěrkování ploch. Po 

zatvrdnutí a proschnutí byla ve finále v celé akumulační nádrži osazena izolační fólie – viz foto. Provoz 

úpravny pak mohl být uveden do normálního režimu, opět se zapojením akumulační nádrže. Celková cena 

přeizolování byla 0,5 mil. Kč bez DPH. 

Obecní hostinec pronájem – nabídky do 29. března 

Obec Domanín zveřejnila na úřední desce 

záměr pronájmu nebytových prostor v 

domě č. p. 101 o celkové výměře 93,9 m2 + 

zahrádka pro provozování hostinské 

činnosti. Prostory kuchyně byly v roce 2018 

rekonstruovány, možné vařit čerstvá 

hotová jídla, stoly a židle jsou k dispozici, 

kuchyň není vybavena. Ohřev teplé 

užitkové vody a vytápění prostor je řešeno 

pomocí společného tepelného čerpadla a 

doplňkovým elektrokotlem. Rozúčtování je 

prováděno na základě skutečné spotřeby. 

V sále je možné topit též krbovými kamny. 

Pronájem možný od 1. 4. 2022. Měsíční nájem (bez energií a služeb) 3 000,- Kč. Zájemce předloží 

kvalifikační předpoklady (živnostenské oprávnění, výpis z rejstříku trestů, délka praxe v oboru apod.). 
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Zájemce dále předloží podnikatelský záměr (způsob provozování, vybavení zařízením, úpravy prostor, 

rozsah sortimentu apod.). Zájemce předloží písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti. 

Zájemce si může po domluvě prostory prohlédnout. Písemné žádosti o pronájem je možné doručit na 

Obecní úřad v Domaníně, Domanín 33, 379 01 Třeboň v zalepené obálce označené nadpisem „Hostinec“ 

nejpozději do 17,45 hod 29. 3. 2022. Ve stejný den dojde na jednání zastupitelstva obce k rozlepení obálek 

a k výběru nájemce. Vhodná účast zájemce pro možnost i osobní prezentace záměru.  

 

Finální úpravy sportovního areálu 

Zastupitelstvo schválilo návrh Ing. Kvídery. Ve výčtu úprav nechybí přesun nadzemního hydrantu k ploše 

na cvičení a soutěže, dosadba stromů, popř. keřů, bezpečný průchod z parkoviště k dětskému hřišti, 

zakončení parkovací plochy před hasičárnou osazením kulatiny a úprava, zpevnění nestabilních ploch 

z kameniva zejména před víceúčelovým hřištěm. 

Webové stránky obce věnované přírodě a klimatu http://www.klima-domanin.cz/ 

Průběžně doplňujeme obsah nově vytvořených speciálních stránek obce. Pokud rádi fotíte a touláte se v 

okolí Domanína, budeme rádi za zaslání tématických fotografií s popisem. Budeme též rádi za odkazy na 

příklady dobré praxe odjinud. Posílejte prosíme na kontaktní e-mail info@obec-domanin.cz.  

 
 

PRVNÍ LÉTA NOVÉHO STOLETÍ V DOMANÍNSKÉ ŠKOLE 
 

4. část 
1900-1904 
 

Průběh a obsah vyučování pokračoval i na počátku 20. století v podobném stylu jako dříve. Vyučovalo se 
již ve dvou třídách, počet žáků ve škole překračoval stovku, takže výuka a vše co s ní souvisí, byla pro 2 
učitele zcela jistě velmi náročná. Samozřejmě byla i nadále zarámována slavnostními akcemi na počest 
císaře i jeho již zemřelé manželky císařovny, církevními akcemi, prosebními průvody ke kostelu sv. Jiljí a 
výukou náboženství. Pravidelně pokračovaly inspekce a kontroly ze strany školních rad. 

mailto:info@obec-domanin.cz
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Ve školním roce 1900/01 stojí za zmínku jednak první školní výlet na ovocnářskou výstavu Třeboňského 
okresu a prohlídku knížecího archivu, statistika ze školní kroniky o počtu a gramotnosti obyvatel, kterých 
bylo sečteno v Domaníně 351, ve Spolí 229, všichni katolíci a všichni používali češtinu. Z tohoto počtu 442 
umělo číst i psát, 20 umělo jenom číst a 118 neumělo ani číst ani psát, avšak v této kategorii byly zahrnuty 
děti ve věku do 8 let. V tomto roce odešel katecheta P. Karel Froon a nahradil ho P. Karel Linhart z Písku. 
Vrcholem tohoto roku však bylo to, že 12.6.2001 při své cestě z Vídně do Prahy na 15 minut zastavil na 
třeboňském nádraží vlak s Jeho veličenstvem císařem Franzem Josefem I. a na naplněném nádraží měla 
domanínská škola vyhrazené místo, aby mohla císaře uvidět a pozdravit a škola si samozřejmě nenechala 
tuto příležitost ujít. Již o 10. hodině byl při společném shromáždění žactvu jímavými slovy objasněn 
dalekosáhlý význam císařovy cesty, po skončení mu byla provolána 3x sláva a ceremonie byla zakončena 
zpěvem rakouské hymny. Škola byla ozdobena prapory říšskými i zemskými a pak se žactvo odebralo do 
Třeboně na nádraží. 

 

František Josef I. z rodu Habsbursko-lotrinského byl v 

letech 1848–1916 císař rakouský, král český a uherský, 

král lombardský a benátský, dalmatský, chorvatský, 

slavonský atd. Vládl téměř 68 let, což ho řadí mezi nejdéle 

efektivně vládnoucí panovníky světové historie. 

 
Školní rok 1901/02 ničím mimořádným nevynikl. Ale 
jedna novinka zde nastala. V jeho průběhu se totiž 
uskutečnily 3 vycházky: 
1. přírodopisná a zeměpisná do Spolského mlýna s 
jeho prohlídkou 
2. přírodopisná a zeměpisná do Spolí 
3. do Třeboňského knížecího pivovaru s jeho 
prohlídkou 
Změnil se vzhled školy, byla barevně natřena, uvnitř 
vybílena a opravena. Zahrada byla značně rozšířena. 
Dětí navštěvujících školu bylo 104, jejich zdravotní 
stav byl dobrý. 

Ve školním roce 1902/03 se v domanínské škole ani 
v obci dle záznamu v kronice školy nic mimořádného 
nestalo. Přibylo však žáků – bylo jich 127 a jako každý 
rok byli chudí žáci podpořeni potřebnými knihami, 
sešity, pery, tužkami, papíry a dalšími pomůckami. 
Podpořených žáků bylo 24. Školní rok byl ukončen 
jako obvykle 31. července v třeboňském kostele. 

Školní rok 1903/04 byl již poznamenán naprosto výjimečnou událostí. Nebyly to spalničky, které v 
listopadu ve škole řádily a kvůli nimž musela být od 3.11. do 27.11. přerušena výuka a žactvo se 
nemohlo zúčastnit božích služeb v třeboňském kostele na počest jmenin JV zemřelé císařovny Alžběty. 
Byl to výnos c.k. zemské školní rady č. 15080 ze dne 12.4.1904, kterým byl na základě vlastní žádosti 
pan řídící učitel Jan Kučera dán na trvalý odpočinek a výnosem okresní školní rady č. 1779 ze dne 
17.8.2004 zproštěn dnem 31.8.1904 další služby. Dalším výnosem okresní školní rady č. 3582 ze 
stejného dne byl prozatímním řídícím učitelem ustanoven pan Augustin Šenold, rodák třeboňský, 
dosavadní učitel I. třídy domanínské školy. Na místo druhého učitele byl ustanoven pan Jan Koudelka 
z Kolenců, absolvent gymnazia a učitelského ústavu. A školní rok byl jako obvykle ukončen slavnostními 
božími službami dne 30. července 1904 v třeboňském kostele. 
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Na tomto místě je v kronice školy poslední záznam řídícího učitele s vlastnoručním podpisem: 
Psal: Jan Kučera m/p 

                   řídící učitel 
 

Dne 27. 8. 1904 převzal pan učitel Šenold vedení a správu školy za přítomnosti místní školní rady od 
pana řídícího Kučery. 

Slavnostní a dojemné loučení s panem řídícím Janem Kučerou do kroniky školy již zapsal jeho nástupce 
Augustin Šenold. Jeho znění je velmi hezké a působí téměř jako literární dílo. A tak jsem se rozhodl ho 
zde uvést přesně tak, jak zapsáno v Dějepisu domanínské školy: 
 
„Dne 28. září 1904 byla slavena školní slavnost. V ten den sloužil místní katecheta důstojný pan Karel 
Linhart mši sv. v místní kapli. Dítky i občanstvo loučilo se s dosavadním řídícím p. Janem Kučerou.  Pořad 
slavnosti: o ½ 9. shromáždily se dítky ve škole. Když se sešlo školní učitelstvo a přijel p. řídící Kučera a 
důstojný pan katecheta, nastoupil průvod cestu ku kapli. Nejprve školní dítky, za nimi pan oslavenec 
uprostřed svých školních kolegů, pak hasičský sbor a naposledy všecko občanstvo Spolí a Domanína. 
Na schodech u kaple uvítal celý průvod důstojný pan katecheta a dojemnými a vzletnými slovy vylíčil 
působení p. oslavence po tak drahnou dobu v obci zdejší. Poté rozloučil se s odcházejícím kolegou, coby 
svým bývalým představeným, p. Augustin Šenold a děkoval mu za všechnu jeho péči a laskavost po 6 
roků společného působení, vždy ochotně projevovanou. Jménem žactva vzdala díky žákyně Anna 
Janyová a odevzdala p. oslavenci kytici. Za učitelstvo promluvil a rozloučil se p. řídící školy z Břilice 
Jakub Vobr. Po promyšlené jeho řeči oslovil oslavence p. místní starosta, jako předseda místní školní 
rady zdejší František Mašek a projevil mu jménem jejím nejvřelejší díky a upřímné „Zaplať Bůh“. 
Jménem obce Domanín odevzdal mu diplom čestného občana. Za obec Spolí vzdal díky p. starosta Jan 
Velíšek a odevzdal mu též diplom čestného občana. I sbor dobrovolných hasičů jmenoval p. oslavence 
svým čestným členem a jemu diplom odevzdal, jakož i řeč na rozloučenou proslovil předseda spolku p. 
Jan Šírek. 
Oslavenec se slzami v očích vzdal všem díky. Pak byla sloužena slavnostní mše sv. v kapli sv. Václava.“ 
 

 

A zde končí obdivuhodná, 37 let dlouhá, služba Jana Kučery 
ve prospěch obce Domanín a jeho okolí, která nebyla 
překonána. Ve škole vychoval, se svojí manželkou Marií, 
rozenou Šmidmaierovou, i svých 15 dětí, další 2 mu v útlém 
věku zemřely. Posléze prožil důchodová léta i s částí své velké 
rodiny v Třeboni - ještě 23 let a vykonal i nadále mnoho 
užitečného. Zemřel 11.3.1927 a byl pochován na třeboňském 
hřbitově, kde do téhož hrobu byla v r. 1936 pochována i jeho 
věrná manželka Marie. 
 

Skončila životní éra Jana Kučery (na fotografii vlevo) a jeho 
manželky, ale jejich skutky šly s nimi a zůstaly rovněž ve 
vzpomínkách jejich následovníků i občanů obce Domanín. 
 
 
                                                Jan Hitzger 

                                                   15. února 2022 
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ  
 

Hasičský zásah 

V neděli 30. 1. 2022 ve večerních hodinách byla naše obecní jednotka povolána k požáru. Jednalo o požár 

rekreační chaty v části Vrchy. Jako první zasahovala jednotka profesionálních hasičů z Třeboně. Společně 

s námi k požáru dojížděly jednotky hasičů z Branné, Lišova a Borovan. V budově chaty se nenacházel žádný 

člověk. 

Po příjezdu k požáru se naše jednotka hlásila veliteli zásahu, který nám přidělil instrukce. K uhašení požáru 

došlo po 4 hodinách. Vzhledem k tomu, že se objekt nachází na našem katastru, hlídala naše jednotka do 

brzkých ranních hodin požářiště. V průběhu hlídky muselo dojít k dohašování. Požářiště si pak převzal majitel 

objektu spolu s vyšetřovatelem profesionálních hasičů z Jindřichova Hradce.  

Aby toho v jednu chvíli nebylo málo, byl souběžné nahlášen ještě jeden zásah. Byl to přetopený kotel v jednom 

rodinném domě také v části Vrchy. Zásahu se zúčastnila naše jednotka spolu s jednotkou hasičů z Lišova. Kotel 

jsme připouštěním studené vody postupně ochladili a doporučili majitelům seřízení kotle odbornou firmou. 

 

                                                                                                                     Za jednotku SDH Domanín, Martin Hanta  
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