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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 26.4.2022   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) schválilo text výzvy 
k podání cenové nabídky a návrh smlouvy o dílo na 
akci „Oprava hřbitovní zdi v Domaníně u Třeboně (II. 
etapa – severní část)“.   

- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru směny 
zemědělsky využívaných pozemků obce Domanín p. 
č. 1030/24 (2171 m2) a 1030/30 (971 m2), 685/20 (622 
m2), 1252/37 (432 m2), 1252/38 (481 m2) a 1030/12 
(1093 m2).   

- ZO stanovilo pro volební období 2022 – 2026 
devítičlenné Zastupitelstvo obce Domanín. 

- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Domanín a EG.D, a. s. se sídlem Lidická 1873/36, 
Černé Pole, 602 00 Brno za účelem umístění 
kabelového vedení na pozemcích p. č. 1625/2, 
1626/1, 1626/2 a 1627/1 v k. ú. Domanín u Třeboně, 
přičemž věcné břemeno bude zřízeno úplatně 
jednorázovou náhradou ve výši 15 100,- Kč bez DPH. 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce.     

Martin Kolík 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Pouštění rodinných lodiček – Stávek v sobotu 4. 6. od 21 hodin 

Přijďte se pobavit k návesnímu rybníku pod kapličkou. 

Připravili jsme pro Vás večerní soutěž doma vyrobených 

rodinných lodiček. Loďky budou ze dřeva či kůry do 

50cm, bez motoru a s místem pro svíčku. Nejprve 

donesené lodičky obdrží číslo a jejich krása bude 

posuzována na suchu. Pak se na ně vloží svíčky (můžete 

si donést svou), pustí se na vodu a tříčlenná, opravdu 

nezávislá komise z Brandejsa, Lochovic a Panenských 

Břežan ohodnotí plavbu. Zveme i šikuly ze sousedních 

vesnic. Bude-li muzikantům do nástrojů pršet (Pavel 

Barnáš violoncello a Johana Kratochvílová cimbál), 

odehrají koncertík v kapličce po soutěži.  
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Dřevosochařské sympozium v Domaníně – park u pomníku v neděli 5.6. od 14 hodin 

Domanín navštíví sochaři Jan Švadlenka https://artgallery-svadlenka.estranky.cz, 

Michal Sýkora http://www.sochysykora.cz/ a Jiří Genzer https://jirigenzer.cz, kteří 

budou od čtvrtka 2.6. z dubových špalků tvořit sochy na hřišti u hasičárny. Všichni mají 

za sebou řadu kvalitních realizací, máme se na co těšit. V sobotu přesunou 

nedokončená díla na kraj parku k dolnímu parkovišti a zde budou dolaďována 

jemnými nástroji. V neděli od 14 hodin budou hotové sochy představeny, proběhne 

vernisáž za doprovodu dvou tanečních skupin Senior Dance České Budějovice a 

Victory Dance Company Třeboň. Zájemci mohou sochaře při činnosti pozorovat, 

popřípadě si sjednat vhodný doplněk zahrady. Přijďte se podívat, popovídat se 

sousedy a drobně se občerstvit.  
 

Vítání občánků 

V pátek 17. června od 17 hodin na obecním úřadě přivítáme 5 nových občánků Domanína, kteří se zde 

narodili po 20. 9. 2021.  Rodiče dětí obdrží pozvánku. 
 

Odečty vody  

Odečty spotřeby vody za 1. pololetí roku 2022 budou prováděny v týdnu od pondělí 20. 6. 2022. 

 

 

Domanín – stavební úpravy návsi 

V úterý 7. června od 17 hodin jsme pro Vás připravili 

veřejné projednání návrhů úprav návsi. V zasedačce 

obecního úřadu se můžete seznámit blíže se studií 

vyhotovenou dopravními odborníky Ing. Juřinou a Ing. 

Otepkou, na základě předchozích průzkumů a konzultací.  

Náves byla zaměřena v prostoru od vodojemu až po 

parkoviště dole u hospody. Součástí navrhovaného řešení 

je také zúžený prostor mezi domy ve směru na Spolí, 

řešení míst pro parkování a rozčlenění ucelené vyasfaltované plochy kolem obecního úřadu a kapličky a 

samozřejmě také dolní odstavné plochy u hospody, kde nám občas k naší nelibosti zaparkují kamiony.   

Po schválení definitivní verze studie zastupitelstvem Domanína budou zadány projekční práce pro 

stavební povolení. Následovat bude hledání dohody na financování nového povrchu komunikace (Jč. kraj) 

a dotačních možností na realizaci dalších úprav (chodníky, parkoviště, zeleň apod.). Zpravodaj neumožňuje 

podrobné prohlédnutí navrženého řešení, následující obrázek je spíše ilustrativní, nazvětšovat si ho 

můžete na webových stránkách obce v rubrice Úřední deska. 

 

https://artgallery-svadlenka.estranky.cz/
http://www.sochysykora.cz/
https://jirigenzer.cz/
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VÝSTŘEL a LÉTA VÁLEČNÁ VE ŠKOLE 
Část 7. 
 

Léta 1913-1915 
 
 

Školní rok 1913/14 započal v poklidném tempu 16.9.2013 vzýváním Ducha svatého a vedle pravidelné 
výuky se žactvo i učitelský sbor jako každoročně účastnilo oslav narozenin Jeho výsosti císaře pána 
Františka Josefa I. a J.V. c. a k. Alžběty 19.11. vč. příslušných bohoslužeb, jakož i oslav dalších významných 
osob vznešeného rodu panovnického, jako výraz loayality k němu. Dne 10. října se konal pohřeb Jeho 
Jasnosti Adolfa Josefa Jana Edvarda knížete ze Schwarzenbergu, oblíbeného myslivce, v hrobce v 
Domaníně, kterému bylo žactvo přítomno i s učitelským sborem. 
Dítky se i v tomto roce mohly těšit z vycházek do přírody, stromkové slavnosti, dětského dne 2. prosince, 
škola se mohla těšit z nového oplocení a učitelé /Štufka, Rataj, Šenold a sl. A. Kučerová/ ze zvýšení platů. 
Žel opět ochuravěl pan učitel Šenold a v době od prosince do května ho nahradil pan učitel Stanislav Rataj 
z Lišova, který byl posléze z Domanína přeložen do Lutové. Dne 2. února poctila školu svojí návštěvou 
Jeho Jasnost Felix Schwarzenberg a princezna Terezie ze Schwarzenbergů. Tito významní hosté si 2 hodiny 
prohlíželi sbírku starožitností pana řídícího Štufky a na závěr se podepsali do kroniky. Inspekce se ve škole 
konala 17. dubna a učitelská porada za přítomnosti c.k. školního inspektora K. Peška 6. července 1914. 

 
Jako blesk z čistého nebe přišla koncem šk. roku ohromující 
zpráva, zpráva strašná: Jeho Veličenstvo, arcivévoda a 
následník trůnu František Ferdinand d´Este a jeho vznešená 
choť paní vévodkyně Žofie z Hohenbergu odjeli ze svého 
zámku v Chlumu u Třeboně, kde byli velmi oblíbeni a kde 
zůstaly jejich 3 děti, do Bosny a Herzegoviny a 28. června 
1914 se stali obětí atentátu v Sarajevu!!! Přímým 
atentátníkem byl Gavrilo Princip, student 8. gymnaziální třídy, 
původem Srb. Poslední slova arcivévody těsně před smrtí 
byla: „Sopherl! Sopherl! Sterbe nicht! Bleibe am Leben für 
unsere Kinder! “Žofinko, Žofinko, neumírej! Zůstaň na živu pro 
naše děti!“ Paní vévodkyně Žofie zemřela krátce po 
Ferdinandovi… 
Hnusný vrah, bídný mizerný chlap – je v Dějepise školy 
poznámka na adresu Gavrila Principa. 
 

Dobová ilustrace atentátu, která se objevila v italských novinách 
Domenica del Corriere dne 12. července 1914. (zdroj: wikipedia) 

 
Smuteční slavnost za vznešené zemřelé se konala koncem šk. roku 4. 
července v Třeboni za veliké účasti. Školním dítkám byl tragický skon sdělen. 
Nejhlubší soustrast Jeho Veličenstva byla osiřelým dětem vyjádřena na 
okresním hejtmanství v Třeboni. JV císaři a sirotkům Jeho Výsosti 
Maxmiliánovi, Arnoštovi a princezně Žofii byla zaslána soustrast písemně. 
Nejvyšší hofmistrovský úřad ve Vídni telegramem vyjádřil učitelskému sboru 
srdečné poděkování za tento projev soustrasti. 
Výuka skončila 16. července 1914. 
 
 
Arcivévoda František Ferdinand d'Este a vévodkyně Žofie z Hohenbergu (rozená hraběnka 
Chotková) se svými dětmi. 
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Školní rok 1914/15 byl velmi smutně poznamenán ještě dříve než začal. 26. července 1914, již na začátku 
prázdnin, totiž vypukla válka se Srbskem. „Nastalo zděšení – hrůza – zimnice lomcovala všemi – hlavně 
ženskými!“, píše se v kronice. A události dostaly rychlý spád jak v celé c.k. monarchii, tak i v Domaníně a v jeho 
škole. Proto kronika Domanínské školy uvádí, že „školní rok započal 16.9. neobvyklým způsobem – 
přesmutným“. Pan řídící Štufka pak pronesl vlasteneckou řeč k žactvu, vyjádřil velikou radost nad prvními 
válečnými úspěchy a pevné přesvědčení v konečné slavné vítězství našich vojsk a ujištění o neochvějné věrnosti 
dítek i učitelstva JV císaři a jeho rodině. Zahájení školního roku bylo zakončeno provoláním „3x Sláva“, zapěním 
celé hymny a ve škole plály prapory. Nutno dodat, že to bylo nařízeno okresní školní radou. Dětem bylo uloženo 
na srdce, aby podporovali rodiče při všech pracích, hlavně polních, sbírali a sušili houby a byliny. Heslo znělo 
pracovat a šetřit! 

Ještě v prázdninových měsících 1914 se k vojenské službě dobrovolně hlásilo nebo bylo povoláno 19 mužů z 
Domanína a další zakrátko následovali. Přišli zaraženi, ale důstojně a klidně. Školní kronika obsahuje seznam 
všech povolaných z Domanína i ze Spolí. Třikrát se se zapisovateli ve škole pány Štufkou a Šenoldem přišli loučit 
Fr. Linhart a Fr. Dušek, kteří byli mezi prvními padlými za vlast a JV císaře, /v kronice s pozdější  poznámkou 
„který si toho nezasloužil – nikdo ho neměl rád“/. Situace se pomalu uklidňovala, lidé si začali zvykat. Na poli 
pracuje každý seč může – starci, ženy i děti, muži jsou na vojně. Ceny stoupaly do výše nelidské, začal hlad 
hlavně ve městech, chov slepic, kachen a kuřat hyne, protože se nesmí krmit zrním. Brambory se nesměly 
oškrabovat, ale jen loupat. Rohlíky a housky nebyly, pekařům bylo zakázáno je péci! Sedláci museli odvádět 
žito, oves, pšenici a páni učitelé Štufka a Šenold prováděli jejich soupisy bez nároku na odměnu. Byly konány 
různé sbírky pro zraněné vojáky v poli, v lazaretě v Třeboni, pro vdovy po padlých - bavlny, papíru, pohlednic, 
dokonce 20 kg peří, které školní děvčata sedrala a mělo hodnotu 100K, vše pod dohledem paní učitelky A. 
Kučerové, která věci předávala Červenému kříži. 

9. října byl k domobranecké službě v Budějovicích povolán řídící učitel pan Fr. Štufka a byl uznán služby 
schopným v místní službě, takže zůstal ve škole v Domaníně jako domobranný důstojník. 
25. listopadu bylo do Domanína přivezeno 25 osob – uprchlíků z Haliče. Byl to lid dobrý, inteligentní, ale chudý. 
Jeden z nich se rád opil kořalou a pak byl lotr, píše se.   

Když byli uprchlíci přivezeni, byla zima a byli hladoví. Sběhla se celá ves. Domluva byla možná jen se vzdělanou 
vdovou Popierowskou, která znala němčinu. A nyní se odehrál dojemný příběh. Na otázku pana řídícího „kdo 
jim prodá chléb?“ se ihned bez rozpaků ozval 9-letý Vojta Matějka: My, my dnes pekli! Ale pan řídící 
zapochyboval – Tvá maminka ho nedá! Ale Vojta ihned: „Vy, prosím, moji maminku neznáte - ona je hodná, ona 
jim ho dá!“ Obrátil se rázem a v tu chvíli byl zpět s velikým, krásným, bílým bochníkem chleba. Pan řídící se ptá 
– co za to? A Vojta ihned „NIC!“. Panu řídícímu tekly slzy z očí a uprchlíci též slzeli nad láskou toho hocha. Sbor 
učitelský sbíral pro uprchlíky vejce a mléko. Okresní hejtmanství uprchlíky podpořilo tak, aby si mohli koupit 
oblečení, obuv, pokrývky a slamníky a byla jim přidělena chalupa č. 46. Peníze od hejtmanství přejímal pan 
starosta Josef Šírek a předal je řídícímu učiteli Fr. Štufkovi k rozdělení a ten je proti potvrzení předával 
uprchlíkům. Obec dala uprchlíkům dříví a zaplatila jim bydlení. Narodil se jim zde jeden Polák, kmotrem byl 
Tomáš Matějka a jeho žena Marie. Neradi z Domanína, téměř po roce 7. září 1915, odcházeli uprchlíci do baráků 
v Chocni. 

I přes všechny tyto události škola po celý rok plnila své úkoly jak ve výuce, tak pokud se týče oslav a uctívání 
císařské rodiny, navíc oslav vojenských úspěchů jako dobytí např. Bělehradu či Lvova a náboženských a 
bohoslužebných povinností. Vzhledem k obrovskému zatížení muselo se v některých obdobích učit i odpoledne. 
Za tyto skutky se dostalo učitelům vřelé poděkování ze strany Felixe prince ze Schwarzenbergů, okresního 
hejtmana a dokonce i z Vídně.  Svědomitá mimořádná práce vyvolaná válkou, jako byl soupis zásob a jeho rychlé 
a bezvadné provedení, byla rovněž oceněna. Vřelé poděkováním za obzvláštní píli, spolehlivost a obratnost od 
c.k. místodržitele v Praze předal správce okresního úřadu p. Novotný pánům učitelům Štufkovi a Šenoldovi. 
Konala se rovněž stromková slavnost, bylo vysázeno mnoho stromů na návsi, kolem rybníka Hasič i kolem statku 
a „válečný les“ na Prašivém vršku a ještě zbylo 62 topolů dětem. 
Všech 96 školních dětí bylo očkováno a také mnoho dospělých. 

15. května 2022, Jan Hitzger 
pokračování příště 
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Pochvala a poděkování 
 

Když po covidovém útlumu v Domaníně proběhla akce Toulky s Hafíkem se startem od hasičárny, hasiči 

postavili na návsi vysokou a nazdobenou máj, jsem byl zvědavý, jaký bude Dětský den a Myslivecké 

odpoledne. Jako běžný občan i starosta mohu být velmi spokojený, že to tu žije, je z čeho vybírat a to 

v kvalitě, která se jen tak nevidí. Často s nasazením všech dostupných sil. Organizátoři zaslouží velkou 

Pochvalu a velké Poděkování - sami se moc chválit nemohou. S potěšením mohu říct, že sportovní areál 

včetně hasičárny s potřebným zázemím a sociály si našel své místo.  
           Martin Kolík 

 

 

Hledáme dobrovolné hasiče 
 

Sbor dobrovolných hasičů Domanín hledá nové členy. Bez rozdílu věku a 

pohlaví. 

 
Je Ti 18 let a víc? Chceš se dostat mezi partu lidí ochotných pomáhat ostatním 

obyvatelům v nouzi? Přijď mezi nás a staň se členem Sboru dobrovolných hasičů 

obce Domanín. Naučíš se 

základům hasičské práce při 

pravidelných školeních pořádaných 

jak na zbrojnici tak i u 

profesionálních hasičů HZS J. 

Hradec. 

Postupně budeš vycvičen na 

činnosti nutné pro hašení požárů, 

evakuaci a záchranu osob, 

poskytnutí předlékařské pomoci, 

obsluze požárních čerpadel, použití 

radiostanic, obsluha a údržba 

požárních vozidel, obsluha 

motorových pil. 

Kontakt: 724 347 648 

 
Martin Hanta, starosta SDH Domanín 
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KULTURA 

OÚ Domanín Vás srdečně zve v sobotu 4. 6. 21:00 hod na rybníčku „Stávek“ 

Pravidla: vlastnoručně vyrobená lodička ze dřeva či z kůry, max rozměr 0,5 m, bez motoru a 

s místem pro svíčku. Kategorie:  

NEJHEZČÍ RODINNÉ PLAVIDLO a SCHOPNOST PLAVBY. 

Zápisné zdarma, všichni budou odměněni       

 

 

Akce se koná i za horšího počasí, informace na tel.: 725 582 369, 728 110 655. 
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obecní úřad Vás zve na 

Dřevosochařské sympozium 
v Domaníně v parku u pomníku 

5. června od 14:00 hod 
 

 
 

Program: 

Zahájení vernisáže 

Vystoupení Senior Dance České Budějovice 

Představení sochařů Jana Švadlenky, Michala Sýkory a Jiřího Genzera 

Vystoupení Victory Dance Company Třeboň 

Odhalení soch 
 

Průběh výroby soch je možné shlédnout od 2.6. u hasičárny. 
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Toulky s Hafíkem 2022 

V sobotu 23. dubna uspořádalo Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. již XI. ročník tradičního pochodu 

s prvky dogtrekkingu.  

Sobotní počasí se naštěstí po týdnu umoudřilo a přesto, že ráno vypadalo všelijak, vše dopadlo nad očekávání dobře.  

Pořadatelé připravili pro závodníky tři trasy; nejkratší 5kilometrová vedla za humny obce Domanín, 15kilometrová 

trasa závodní týmy provedla po hranicích katastru obce Domanín a 25kilometrová trasa obkroužila Spolský rybník 

a přes Spolský mlýn přivedla závodníky na okraj Třeboně, Branné a zpět do míst startu a cíle.  

V cíli na všechny čekalo v místní Jihočeské hospůdce připravené občerstvení a pro ty nejrychlejší medaile a poháry, 

letos netradičně dřevěné od firmy Hooray.cz.  Všichni závodníci obdrželi hodnotné ceny od sponzorů, kterým tímto 

velice děkujeme.  

Velký dík patří panu Šírkovi a personálu Jihočeské hospůdky u Šírků, kteří se postarali nejen o vyhladovělé závodníky, 

ale i o náš realizační tým, který využil parádního zázemí v místní nové hasičské zbrojnici. Tímto velice děkujeme obci 

Domanín a SDH Domanín za zapůjčení prostor. 

XI. ročník Toulek je úspěšně za námi. My děkujeme vám, že jste naši myšlenku pomoci válkou zničené Ukrajině 

pomohli naplnit do detailu!  Díky účasti 73 startujících, kde z každého zaplaceného startovného náleželo 100 Kč na 

pomoc válkou zasažené Ukrajině, se podařilo vybrat krásných 7 300 Kč, které putovaly organizaci Svoboda zvířat: 

projekt „Pomoc zvířatům na Ukrajině“. 

za Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z.s. 

Jaroslava Bicková 
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Stavění májky a pálení čarodějnic 

Tradiční stavění májky a pálení čarodějnic pro děti se letos uskutečnilo 

30.4.2022 v areálu Jihočeské hospůdky u Šírků. Děti nazdobily 

připravenou májku, kterou tatínkové poté postavili. Děkujeme tímto 

Láďovi Šírkovi za buřtíky pro děti a vzorně připravenou vatru včetně 

čarodějnice. V areálu se sešlo plno malých čarodějnic a čarodějů, kteří si 

podvečer náramně užili. 

Lenka Hůdová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na čtvrtou květnovou neděli přichystal skřítek Domanínek dětem spoustu zábavy  

V neděli 22. května odpoledne se ve sportovním areálu konal Dětský den se skřítkem Domanínkem, tentokrát na 

téma les a lesní zvířátka. Souběžně probíhalo i myslivecké odpoledne, které se s tématem dětského dne skvěle 

doplňovalo. Malí i velcí si tak užili spoustu zábavy a dozvěděli se spoustu zajímavostí o lese, lesních zvířatech a 

myslivosti.  

Na dětském dni bylo pro děti připravených pět stanovišť:  

1) malování barvami na textilní tašky (ty si děti odnesly na 

památku domů),  

2) střílení ze vzduchovky,  

3) nalezení a poznání lesních zvířat na větší vzdálenost 

pomocí dalekohledu,  

4) házení kroužků na jelení shoz,  

5) kvízy znalostí o lesních zvířatech.  
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Druhé a třetí stanoviště zajišťovali myslivci. Za splnění úkolu dostaly děti malou sladkost. Když prošly alespoň čtyři 

stanoviště, mohly si vybrat větší odměnu. Nutno podotknout, že nás děti mile překvapily svými znalostmi. I ty 

nejmenší znaly zvířátka jako muflon, daněk, kuna, rys či kamzík. Pro děti bylo jako vždy přichystané malé občerstvení 

zdarma.  

Všem dobrovolníkům děkujeme za pomoc.  

  

Dětský den pořádal Sbor dobrovolných hasičů Domanín ve spolupráci s domanínskými maminkami. Na organizaci 

akce finančně přispěla obec Domanín.  

Těšíme se na příští ročník!  

Jaroslava Žemličková 

 

MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 

Krásné počasí přálo akci, kterou uspořádali v neděli 22. 5. domanínští myslivci. Ti na úvod za doprovodu trubačů 

přivítali všechny příchozí mysliveckým pozdravem „Vítáme Vás“ a písní „Začínáme vesele“. Domanínskou 

mysliveckou historii a současnost prezentovala výstavka, kde byly umístěny fotografie a úlovky z domanínské 

honitby. Myslivecké odpoledne se prolínalo s dětským dnem, spolupráce mezi myslivci a domanínskými maminkami 

byla vydařená. Velice zajímavé a poutavé vyprávění o historii a o lovu pomocí vycvičených dravců přednesl sokolník 

Jirka Kotrba, který s sebou přivezl na ukázku mladého sokola, ten se těšil velkému zájmu hlavně u dětí. Nechybělo 

dobré jídlo a pití – připraven byl vynikající kančí guláš, k němu dobré pivo a další masné i sladké dobroty.  Největší 

atrakcí bylo velké skákací auto, na kterém vydržely některé děti celé odpoledne.  Poděkování patří obci Domanín za 

zapůjčení sportovního areálu, SDH Domanín za poskytnutí zázemí a samozřejmě všem, kteří se na pořádání úspěšné 

akce podíleli. 

                          za MS Pláně Domanín Veronika Pouzarová 
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