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Informace ze zastupitelstva 
Informace z úřadu 

• Vybírá se za odběr vody v I. pololetí 2009, žádáme odběratele o včasnou 
úhradu. V případě, že nebyl proveden odečet, prosíme o zaznamenání stavu 
vodoměru. 

• Právě probíhá oprava střechy a restaurátorské práce v kapli Sv. Václava. Práce 
provádí zkušený restaurátor Mgr. Josef Novotný a budou dokončeny  do 28. 9. 
2009. Na tuto rozsáhlou opravu má obec slíbené dotace. 

• Byla provedena kontrola ubytovacích knih u všech ubytovatelů. Všem byla 
předána Obecně závazná vyhláška obce Domanín č. 2/2004, podle které se 
vybírá místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt. Současně 
upozorňujeme ubytovatele na povinnost písemného oznámení zahájení 
ubytování ve lhůtě 15 dní ode dne faktického zahájení této činnosti. 

• V úpravně vody se prováděj opatření na zlepšení kvality dodávané vody. Práce 
jsou prováděny ve spolupráci s Jihočeskou vodárenskou společností (JVS) 

• 4. 9. 2009 od 7.30 do 15.00 hodin bude přerušena dodávka elektrické energie 
v lokalitě Autocamp a přilehlé objekty včetně hrobky. 

• 7.9.2009 od 7:30 do 16:30 bude přerušena dodávka elektrické energie - lokalita 

Ostende a Vrchy 
• Tradiční Svátováclavská pouťová mše se bude konat 27. 9. 2009 od 16.00 hodin 

při té příležitosti proběhne vysvěcení obecních symbolů - vlajka, znak 
• Ke 31. 12. 2009 chodilo 44 dětí do základních škol 1. – 9. ročník a 11 dětí 

navštěvovalo mateřské školy v Třeboni. Neinvestiční náklady základních a 
mateřských škol za rok 2008 pro obec představují 390.712,- Kč. 

pm 
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Oznámení 
 

o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky 
 

9. října 2009 od 14.00 do 22.00 hodin 
            a 

10. října 2009 od 8.00 do 14.00 hodin 
 

Sport 
 

Domanín má trojnásobného železného muže. Na Lipně se jím stal ing. Pavel 
Michal z IVT cyklo Domanín časem 10:24:26. Z 61 startujících závod dokončil na 
3.místě bez rozdílu kategorií. Ve své kategorii 35 - 39 let byl první. Železňák je 
netradiční závod v němž závodníci plavou 3,8 km, na kole jedou 180 km a na závěr 
běží 42 km. Lipenský mezinárodní závod Železňák CZ 2009 začalo v 7:00 hodin 61 
závodníků a poslední klasifikovaný závod dokončil za 16:57:59. 
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Kultura 

 
 

Hrobka Schwarzenberků v Domaníně 
 
 
Rodina Schwarzenberků dlouho nemohla najít důstojné  a odpovídající místo 

posledního odpočinku. Když si zvolili pro ukládání svých zesnulých, tak zvolili klášter 

augustiniánů ve Vídni. Ovšem osvícený císař Josef II. zakázal jakékoliv pohřbívání 

v kostelech a klášterech. Z těchto důvodů začali od roku 1786 ukládat své rakve do 

kostelíka sv. Jiljí nedaleko rybníku Svět – na katastru obce Domanín. Teprve v roce 

1847 se rozhodli pro stavbu vlastní hrobky. Vzorem pro její stavbu mělo být známé 

italské Campo santo – pohřebiště slavných mužů. 

Naléhavost  provedení výstavby hrobky se oživila až po úmrtí Karla 

Schwarzenberka, protože v kostelíku zbývalo už jen jedno místo pro rakev. Stavební 

plány vypracoval a předložil D. Devorecký. V srpnu 1874 udělila obec Domanín 

povolení ke stavbě a ještě na podzim téhož roku byly položeny základy. Na stavbě 

pracovalo v zimě 20 - 30 zedníků, v létě kolem 120 zedníků. Dokázali tuto nádhernou 

hrobku vystavět za necelé 3 roky a tak mohla být 29. 7. 1877 slavnostně vysvěcena. 

Současně se stavbou byl kolem zřízen park v anglickém stylu o rozloze 17 ha. 

Celkové náklady na stavbu hrobky dosáhly vysoké částky 250.000 zlatých a na zřízení 

parku dalších 25.000 zlatých. Hrobka byla vystavěna v tzv. novogotickém slohu. 

Zvláštností je, že byla postavena výhradně z cihel s vytvořením dojmu, že se jedná o 

kamenné kvádry. Vzorek na omítce byl dělán pracně ručně husími brky a rovněž ručně 

malována výzdoba oken, která se vyleptávala kyselinou. 

Vnitřní uspořádání této hrobky se skládá ze dvou částí. Horní – osmihranné 

kaple a dolní -  vlastní hrobky.  

Dominantou horní kaple je hlavní oltář, zhotovený akademickým sochařem 

Pokorným. Je tu ale obrovská výjimka narozdíl od ostatních kostelů a kaplí, kde je 

oltář zásadně situován na východ, je zde oltář umístěn na jih. 
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Kaple sloužila původně jen ke sloužení bohoslužeb a nemá žádné přímé spojení 

s prostorem hrobky. 

Hrobku vysvětil arcibiskup Bedřich Schwarzenberk, v hrobce je uloženo 26 

zemřelých členů rodiny Schwarzenberků. Jejich těla jsou nabalzamována a uložena ve 

dvojitých plechových rakvích. 

           lp 

 

 

 

 
 
 
           Schwarzenberská hrobka 
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