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         Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 24.5.2022   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) na doporučení 
výběrové komise souhlasilo s výběrem nejvýhodnější 
nabídky firmy J. K. Stavební s. r. o. Třeboň na 
provedení veřejné zakázky „Oprava hřbitovní zdi 
v Domaníně u Třeboně (II. etapa – severní část)“ za 
cenu 769 064,36 Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce 
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.  
Zastupitelstvo obce dále souhlasilo s provedením 
rozpočtového opatření č. 6/2022 pro zajištění 
prostředků na provedení druhé etapy opravy 
hřbitovní zdi – severní část.  

- ZO souhlasilo s celoročním hospodařením obce 
Domanín za rok 2021 bez výhrad. 

- ZO schválilo účetní závěrku obce Domanín za rok 
2021. 

- ZO zrušilo usnesení ZO č. 8/20/2020 ze dne 26. 6. 
2020 v rozsahu bodu b), kterým ZO souhlasilo s 
opravou účelových prašných cest v prioritách: 1. 
cesta k ČOV, 2. sjezd ze silnice na Spolí na cestu k 
Jalovcovému rybníku, 3. cesta od ČOV k Panenským 
rybníkům, a to z důvodu, že zhotovitel akce „Domanín 
optimalizace uličního profilu“ firma EUROVIA CS, a.s. 
využila veškerý recyklát z této akce a pro obec 
Domanín na opravu účelových prašných cest recyklát 
nezbyl. 

- ZO zrušilo část usnesení ZO č. 9/32/2021 ze dne 25. 
5. 2021, a to v rozsahu označení bytové zóny v 
severní části obce, protože tato část obce nesplňuje 
dle vyjádření dopravního inženýra Ing. Juřiny 
parametry bytové zóny. 

- ZO zrušilo usnesení ZO č. 4/34/2021 ze dne 13. 7. 
2021 (pozn.: naturální pomoc obcím po tornádu). 

- ZO souhlasilo se směnou pozemků p. č. 1030/12, 
1030/24, 1030/30, 685/20, 1252/37 a 1252/38 v k. ú. 

Domanín u Třeboně, zapsaných na LV č. 10 001 o 
celkové výměře 5 770 m2 za pozemky ve vlastnictví 
Statku Branná p. č. 1050/31, 1050/52, 1050/23, 
1050/34, 1050/14, 1050/13, 685/27, 685/34, 685/49, 
685/37, 685/29, 685/28, 1638/6, 1540/34, 204/17, 
206/5, 1625/6 a 141/39 v k. ú. Domanín u Třeboně, 
zapsaných na LV č. 237 o celkové výměře 4 745 m2, když 
na vypořádání hodnoty vyměňovaných parcel si 
účastníci nebudou vyplácet žádnou částkou. Podmínkou 
uzavření směnné smlouvy je provedení výmazu 
veškerých zástavních práv a na tato zástavní práva 
váznoucí omezení na parcelách ve vlastnictví Statku 
Branná. Důvodem uzavření směnné smlouvy je 
vypořádání pozemků pod veřejnými účelovými 
komunikacemi a nabytí dalších pozemků nezbytně 
potřebných pro obec Domanín. 

- ZO souhlasilo s koupí p. č. 1540/27 v k. ú. Domanín 
u Třeboně o celkové výměře 198 m2 za kupní cenu 
59 400,- Kč (pozn.: palouček před vodojemem). 

- ZO souhlasí s koupí parcel zasahujících do místní 
komunikace, a to části parcel p. č. 15/3 v k. ú. 
Domanín u Třeboně o výměře cca 13 m2, části parcel 
p. č.1632/2 o celkové výměře cca 5 m2 a 17/2 o 
celkové výměře cca 23 m2 v k. ú. Domanín u Třeboně 
a části parcely p. č. 17/1 v k. ú. Domanín u Třeboně o 
výměře cca 20 m2 za cenu 300,-Kč/m2. Výměry částí 
pozemků budou zpřesněny geometrickým plánem, 
parcely jsou zatíženy věcným břemenem ve prospěch 
EG.D, a. s. (pozn.: cesta k vodojemu). 

- ZO souhlasilo s koupí spoluvlastnického podílu 1/48 
p. č. 1618/13 v k. ú. Domanín u Třeboně, ostatní 
plocha, o celkové výměře 3024 m2 za kupní cenu 
6 300,- Kč a s koupí spoluvlastnického podílu 1/96 p. 
č. 1618/13 v k. ú. Domanín u Třeboně, ostatní plocha, 
o celkové výměře 3024 m2 za kupní cenu 3 150,- Kč.
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Ze dne 21.6.2022   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s uzavřením smlouvy o vykonání přezkoumání 
hospodaření obce za rok 2022 s auditorem Ing. Jiřím 
Tinkou. 

- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru na pronájem 
nebytových prostor v domě č. p. 101 k podnikatelské 
činnosti.  

- ZO souhlasilo se zřízením věcného břemene 
s právem chůze a jízdy v místě stávajícího vjezdu do 
garáže ve prospěch majitele p. č. 15/3 na kupované 
části p. č. 15/3 vně oplocení a na p. č. 15/6 v k.ú. 
Domanín u Třeboně. Rozsah plochy věcného 
břemene bude upřesněn geometrickým plánem.   

- ZO souhlasilo se zadáním vyhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povolení na akci 
„Domanín – stavební úpravy návsi“ Ing. Juřinou dle 
předložené cenové nabídky. Projektová 
dokumentace zohlední a vyhodnotí požadavky obce 
na případnou výměnu kanalizace dle výsledků 
kamerové zkoušky, na výměnu starších kabelů 
veřejného osvětlení mezi sloupy ve střední a horní 
části návsi, bude řešit omezení množství srážkových 
vod odváděných do jednotné kanalizace a jejich 
zadržení v plochách veřejné zeleně a zajištění 
doplňování vody do rybníka Stávek, bude řešit zúžený 
prostor u domu č. p. 16 s označením snížení rychlosti 
a upozorněním na výskyt chodců a tato část se 
nebude stavebně řešit, projektová dokumentace dále 
rozšíří vjezd k domu č. p. 69, doplní zeleň u horního 
rohu obecního úřadu a nebude řešit úpravu trasy 
chodníku v parčíku nad obchodem, bude navržen 
záliv pro zastávku autobusu ve směru na Spolí.  

- ZO souhlasilo s vyhlášením záměru prodeje 
dopravního automobilu VW Transporter r. v. 1999, 
motor 2,5 (75 kW) za nejvyšší cenovou nabídku, 

přičemž minimální prodejní cena je 50 000,- Kč, 
nabídky je možné podávat v termínu do 16. 8. 2022. 

- ZO schválilo návrh smlouvy reg. č. 
SDO/OEZI/1685/22 mezi obcí Domanín a Jihočeským 
krajem o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci 
Programu obnovy venkova Jč. kraje v roce 2022 na 
realizaci „Oprava hřbitovní zdi u sv. Jiljí – severní část“ 
ve výši 266 000 Kč.  

- ZO na základě souhlasů vlastníků souhlasilo s koupí 
spoluvlastnických podílů p. č. 699/12 za cenu 50,- 
Kč/m2. 

- ZO schválilo výsadbu stromů z dotační výzvy 
04/2021 NPŽP "Výsadba stromů - individuální 
projekty" na pozemcích p. č. 230/6, 230/7, 1536, 
510/31 a 733/2 v k. ú. Domanín u Třeboně a to včetně 
udržitelnosti projektu. Výsadba bude provedena v 
termínu v souladu s danou výzvou, dle předloženého 
návrhu a odborného posudku, který zastupitelstvo 
schválilo. Zápis ze zastupitelstva slouží jako souhlas 
majitele pozemku s výsadbou. 

- ZO souhlasilo s uzavřením dohody o provedení 
výsadby stromů dle výzvy 4/2021 NPŽP s Natura 
verde NNO z. s., plán výsadby bude projednán s AOPK 
Třeboň, v případě nezískání dotace z NPŽP nebude 
výsadba provedena. 

- ZO zrušilo usnesení č. 8/38/2021 ze dne 9. 11. 2021 
a souhlasilo s uzavřením Dodatku č. 13 ke smlouvě o 
nájmu části nemovitosti mezí obcí Domanín a 
Vodafone Czech Republik a. s. dle předloženého 
návrhu, který je nedílnou součástí zápisu jednání 
(pozn.: pronájem části vodojemu poskytovateli 
telekomunikačních služeb). 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na 

úřední desce a na webových stránkách obce.     

Martin Kolík 

Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Dechovka Jižani – volné vstupenky 

Pořadatel Festivalu Okolo Třeboně p. Barnáš nabídl dar od festivalu, 10 ks vstupenek pro seniory z Domanína a 

jejich případný doprovod na festivalový program Sejdeme se u muziky, který se uskuteční  ve středu 6. 7. od 15 

hodin. Koncert této populární jihočeské dechovky bude v Třeboni v krásném přírodním prostředí Louky u Zlaté stoky 

a bude zde vystupovat známá jihočeská dechovka Jižané s kapelníkem M. Dvořákem. Zájemci, hlaste se na obecním 

úřadě nebo na tel. č. 725 582 369. 

Letní koncert v kapličce v Domaníně 

Na úterý 23. 8. je naplánován koncert v kapličce – cimbál a violoncello – Johanka a Bárny. Zakoupení vstupenek 

bude možné na https://www.okolotrebone.cz/obchod/vstupenky/  

https://www.okolotrebone.cz/obchod/vstupenky/
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Dřevosochařské sympozium v Domaníně  

Domanín navštívili sochaři, kteří z dubu vytvořili lavičku U dvou šišek - Jan 

Švadlenka https://artgallery-svadlenka.estranky.cz, vílu s názvem Návrat - 

Michal Sýkora http://www.sochysykora.cz/ a Tři tajemství - Jiří Genzer 

https://jirigenzer.cz.  Sochy byly umístěny do parků v obci, cena 16 tis. Kč za 

jednu sochu.   
 

Nové hnízdo na tříděný odpad 

Na žádost spoluobčanů byly umístěny „pod kouli“ nové popelnice na sklo (120 l), papír a plasty (240 l).  

Obec pořídila nový dopravní automobil DA – L1Z zn. MAN s úpravou pro hasiče 

Obec Domanín pořídila pro svou jednotku sboru 
dobrovolných hasičů nový dopravní automobil na 
podvozku MAN TGE. Za 1 293 200 korun včetně 
DPH ho dodala firma EMBEFOR s.r.o., 
s financováním pomohly dotace z Ministerstva 
vnitra ČR (450 000,- Kč) a Jihočeského kraje 
(300 000,- Kč). Díky této výrazné pomoci mohl být 
nahrazen stávající dopravní automobil VW 
Transportér r. v. 1999, který je na hranici 
životnosti.  

Pořízený MAN je poháněn řadovým 
přeplňovaným čtyřválcem o objemu 1968 cm³ a 
výkonu 130 kW. Převodovka je šestistupňová, 
manuální. Poháněna jsou v případě potřeby kola 
obou náprav, přední náprava je zesílená. 

Kabina osádky automobilu je vybavena 
analogovou radiostanicí kompatibilní s příslušnou 
střešní anténou. Na levém boku je magnetická 

zásuvka pro dobíjení a konzervaci akumulátorů, je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem 
každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem. 
Osvětlení prostoru okolo automobilu je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a 
zadní stěně účelové nástavby.  

Automobil má všechna sedadla orientována ve směru jízdy, uspořádána jsou ve třech řadách. Prostor pro osádku 
je přístupný posuvnými dveřmi na pravém boku. Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým 
výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel. Automobil je vybaven tažným zařízením pro 
připojení požárního přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. 

Automobil má právo přednosti v jízdě, světelné výstražné zařízení je modročervené kombinace s červenou barvou 
rampy na levé straně vozu. Vzadu je oranžová sváděcí alej. Automobil není vybaven zabudovaným zařízením 
prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.  

Technická životnost automobilu je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním 
kilometrovým průběhem do 10.000 km. 

 
HRDINOVÉ LET VÁLEČNÝCH 
Část 8. 
Léta 1915 - l9l6 
V minulé části jsme měli možnost nahlédnout do vážných problémů, které I. sv. válka způsobila obyvatelům Domanína i škole. 
V této souvislosti je nutné se zmínit o tom, kolik a kteří domanínští občané se účastnili bojů za „císaře pána a jeho rodinu“ a tito 

https://artgallery-svadlenka.estranky.cz/
http://www.sochysykora.cz/
https://jirigenzer.cz/
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hrdinové, z nichž mnozí přišli o život nebo byli zraněni či zajati, si určitě zaslouží naši vzpomínku nejen u památníku na návsi, ale 
i v této stati, stejně jako tomu je v Dějepisu školy Domanínské. 

Hned v první den vyhlášení války 26.7.1914 se bez výzvy sami přihlásili do armády tito občané Domanína: 

Šimánek Augustin, Linhart František, Šimánek František, Matějka František, Čupita Tomáš, Žahour Josef, Švehla Jan, Staněk 
Jan, Dušek Václav, Dušek František, Šírek Josef, Ježek Vojtěch, Ježek Jan, Strnad František. 

Bylo jich celkem 14, a dalších 8 narukovalo ještě v r. 1914: 

Šírek Jan, Dušek Josef, Matějka Jakub, Ouška Jan, Nováček Jan, Hanzal Jan, Matějka Jan, Fridrich Jan 

V roce 1915 samozřejmě narukovalo nemálo dalších: 

Lamač Matěj, Šimánek Jakub, Bicek František, Štěrba František, Linhart Jan, Matějka František, Ouška Jan /syn Josefa/, 
Zahradník Josef, Ouška Václav, Fuksa František, Šafránek Josef, Petrák Jakub, Heřman František, Klečka Ludvík, Martínek 
Jakub /superarbitrován/, Šírek Antonín, Vlášek Jan, Lenc Antonín, Bicek Antonín, Houfek Václav, Kukačka Jan, Štěrba Jan, 
Ouška František, Štefl Jan, Hanzal Josef /syn/ 

A v roce 1916 narukování pokračovalo: 

Dušek Matěj, Hanzal Tomáš  /otec/, Fuksa Jan, Kovář Jakub, Staněk Jan, Kos Tomáš, Novák František, Maksa Jindřich, Bína 
František, Štěch Jan, Mašek František, Berný František, Matějka Josef  /zproštěn na neurčito/, Cepák Vojtěch, Novák Martin  
/zproštěn na neurčito/ 

A ještě v r. 1917: 

Štícha Josef, Petr Jan, Košina Jan /z věkových důvodů zůstal v domobraně/. 

Více než 60 domanínských mužů bylo povoláno do zbraně. Podobná situace potkala i Spolí, kde narukovalo okolo 40 mužů. Byla 
to těžká doba jak pro děti a jejich rodiny, tak i pro školu. Často se stalo, že z jedné rodiny narukovalo i více mužů, otcové dětí a 
práce zůstala na těch, kteří zůstali. A k tomu mrtví, ranění, zajatí, drahota, povinné dodávky a řada dalších povinností a hrůz 
souvisejících s válkou. 

Fotografie sedmi z devíti padlých občanů Domanína (fota Františka Matějky a Františka Oušky nejsou k dispozici):  
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Školnímu roku 1915/16 předcházela dne 18. srpna 1915 velmi okázalá akce – za rakouské monarchie v tomto rozsahu poslední 
-, a to nařízená oslava 85.  |“Nejvyšších narozenin“ císaře a krále Františka Josefa. Sešlo se celé zastupitelstvo obce, školská rada, 
učitelé i žáci. Všude výzdoba, prapory, byly zakoupeny 2 obrazy Jeho Veličenstva za 7 korun, byly ozdobeny vlajkou a zelení a 
žactvo si muselo vyslechnout nadšený výklad pana řídícího Štufky a pana učitele Šenolda k tomuto „přepamátnému“ dni. 
Přítomní pak zapěli hymnu a provolali „Sláva“. Slavnost začala v 7 hod. ráno a trvala do půl deváté. Poté se žáci odebrali i s 
učitelským sborem do Třeboně na slavnostní bohoslužbu, po které učitelskému sboru a dalším funkcionářům význam tohoto 
výročí objasnil i okresní hejtman. 

Vlastní školní rok začal 16. září a skončil 15. července 1916 obvyklým způsobem. Žactvu bylo nařízeno, aby vydatně pomáhalo 
rodičům v polních pracích. Na válečných aktivitách se škola soustavně podílela různými sbírkami, které byly zasílány např. Úřadu 
pro válečnou péči, Červenému kříži, ministerstvu vojenství aj. Sbíraly se nejrůznější materiály – textilie, boty, cupanina, bronz, 
mosaz, kaučuk, vlna, potraviny, ale také peníze a mnoho jiného. Organizoval to učitelský sbor a sbírky na svůj náklad odesílal 
adresátům. Byla také uspořádána sbírka pro místní vdovy a sirotky po padlých vojínech. Žel se i za této situace vyskytli sedláci, 
kteří se na této sbírce odmítli podílet. 

Výuka pokračovala nerušeně dále, tělocvik byl přizpůsoben dle vojenských požadavků, 
náboženská výuka, zpovědi pokračovaly. Byla uspořádána každoroční stromková 
slavnost. Byl doplněn tzv. „Háj mrtvých“, dále žáci, pod dohledem učitelů, vysadili 20 
lip, topoly a ovocné stromy v Domaníně a Spolí a 15000/!/ lesních sazenic – smrků a 
sosniček. Vysázená plocha byla nazvána „Válečný les“. Žáci se podíleli na další potřebné 
a neočekávané akci. Po velkých deštích se cesty v Domaníně staly nesjízdné, plné 
velkých louží. A protože pracovní síly nebyly, školní dítky sebraly na ovsem osetých 
polích všechno kamení a bylo do vsi dovezeno asi 100 fůr. Nadřeli se přitom všichni. 

Učitelé byli pověřeni dělat ve vsích soupisy obilí, pan učitel Šenold v Domaníně dělal 
soupis brambor, dobytka a ovesných ploch. Ani to však nezabránilo tomu, aby se ve 
škole neslavila „slavná“ vítězství hrdinné armády po dobytí např. Brestu litevského, 
Cetyně či Varšavy – byť v konečné vítězství již nikdo nevěřil. Byly zavedeny potravinové 
lístky, kterým se říkalo třeba chlebenky, cukřenky, kávenky…, což jen potvrzovalo 
strádání lidí. Vzhledem k rapidně rostoucím cenám, okresní hejtmanství nařídilo 
maximální ceny na některé potraviny. 

14. srpna 1916 zemřel pan farář Josef Rožďál z kostela u Hrobky a nahradil ho nám již 
známý pan Karel Froon,  který učíval ve škole náboženství. Školní výuky se toho roku 
účastnilo 92 dětí, všichni Češi a katolíci. 

     Na tomto místě je v Dějepisu školy domanínské nezvyklá samostatná, dlouhá a krasopisná pasáž pod názvem Významný den. 
Červený nadpis, dvakrát podtržený. Jedná se doslova o chvalozpěv na JV c.k. Františka Josefa I. při příležitosti jeho 86. narozenin 
dne 18. srpna 1916. Jejím obsahem je souhrn zásluh císaře, vylíčení jeho „mírového úsilí“ k předejití a ukončení, do té doby 
největší, války v dějinách světa, zdůraznění významných vojenských úspěchů, očekávání lepší budoucnosti po vítězné válce a 
přání dalšího rozkvětu habsburské říše pro blaho a prospěch celku i národů. Obsahuje výzvu k loajalitě stařičkému mocnáři a 
upřímné a vroucí přání, aby se Jeho Veličenstvo ještě mnohá a mnohá léta zachoval. 

       V kontextu dalšího historického vývoje působí tento pečlivě napsaný text jako předčasné requiem nejen za císaře, ale i za 
celou Rakousko-Uherskou říši. Sám císař v tu chvíli nevěděl, jak krátce ještě zůstane na tomto světě a jaký brzký a hořký konec 
jeho říši očekává. A zřejmě to netušil ani podepsaný pan řídící učitel Fr. Štufka. Zjevně byl tento zápis nařízen vrchností neboť 
lidé již měli války, bídy, soužení i císaře dost. Svědčí o tom i dodatečně vepsané poznámky typu: „Lid na slavnosti nechodí vůbec, 
jenom komandovaní učitelé a úředníci“. A nelze se lidem divit, protože pochopili pokrytecké prohlášení císaře, že přes veškeré 
úsilí o zachování míru nemá jinou možnost než silou ukončit stálou troufalost Srbska /10x slabšího/. A začaly přicházet zprávy z 
fronty a armády typu, že ruská vojska dobyla strategickou pevnost Przemysl, Rakousku vyhlásil válku bývalý spojenec Itálie nebo 
že z 28. pěšího pražského pluku na Dukle zůstalo ze 2000 vojáků císaři věrných jen 150. V generálním štábu ve Vídni nevycházeli 
z údivu, když z východní fronty přicházela denní hlášení o obrovských počtech pohřešovaných českých vojáků, kdy každý věděl, 
že „nezvěstný“ znamená přeběhlík na ruskou stranu. Mnozí vojáci, kteří přijeli domů na dovolenku se na frontu nevrátili a 
schovávali se třeba v lese. A takových zpráv bylo čím dále tím více. 

 
A tak se pomalu schyluje ke konci dlouhá etapa Domanínské školy v období Rakousko-Uherské monarchie, od jejíhož otevření 
uplynulo již téměř 50 let. 

 
15. června 2022, Jan Hitzger 

                                                                                                                                                                    pokračování příště  
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KULTURA 

 

    

16. ČERVENCE KOUPALIŠTĚ DOMANÍN 

• ZÁVODŮ SE MOHU ZÚČASTNIT VŠECHNY DĚTI DO 15 LET VĚKU VČETNĚ 

• Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY RYBNÍKA, JE POČET OMEZEN NA 30 

ZÁVODNÍKŮ, PROTO JE NUTNÁ REGISTRACE PŘEDEM  

NA TEL..725100649 U PANA KLOUČKA 

• STARTOVNÉ SE NEPLATÍ                             

Program závodů: 

• 7.00 – SRAZ ZÁVODNÍKŮ U RYBNÍKA 

• 7.00 – 8.00 – LOSOVÁNÍ MÍST 

• 8.00 – 10.00 – 1. KOLO ZÁVODU 

• 10.00 – 11.00 – PŘESTÁVKA, STĚHOVÁNÍ MÍST, OBČERSTVENÍ 

• 11.00 – 13.00 – 2. KOLO ZÁVODU 

• 14.00 – VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN 

Pravidla:  

• LOV RYB NA JEDEN PRUT 

• BODOVÁNÍ VŠECH ULOVENÝCH RYB 1 CM = 1 BOD  

• ZA ULOVENÉHO KAPRA + 100 BODŮ NAVÍC 

• KRMENÍ POVOLENO PO ZAHÁJENÍ ZÁVODŮ 

• ZÁVODY SE KONAJÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ 

• BLIŽŠÍ INFORMACE U PANA KLOUČKA  
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