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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

OBCE (ZO) 

ze dne 30. 1. 2023 

 Zapojení do projektu „RE-USE 3“ (pořízení 
kompostérů a štěpkovačů pro občany a chataře). 
ZO 
- schválilo zapojení obce Domanín do projektu 

„RE-USE 3“ přes Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 
na pořízení kompostérů a štěpkovačů s dotací 85 % 
ze SFŽP z vysoutěžené ceny a se spoluúčastí 15 % 
z vysoutěžené ceny,  

- souhlasí s úhradou spoluúčasti obcí Domanín Svazu 
měst a obcí Jihočeského kraje s tím, že celou 
spoluúčast uhradí při převzetí kompostéru / 
štěpkovače obci Domanín konečný uživatel. 

Komentář: Více informací dále ve zpravodaji.  

Ing. Jaroslava Žemličková

 

AKTUÁLNĚ Z OBCE  

Ve stručnosti ... 
Retardér v ulici k bytovkám  
V ulici k bytovkám (na Vejhoně) nainstalovali Technické 
služby Třeboň nový retardér. Starý už dosloužil a většina 
občanů ulice chtěla retardér z bezpečnostních důvodů 
zachovat.  

 
 
Oprava plůtku u Makšáku 
U rybníku Makšák byly doplněny plaňky do oplocení.  
 
 PŘED PO 

  

Ing. Jaroslava Žemličková 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané,  

máme za sebou období masopustu. V Domaníně 
na jeho vrcholu uspořádal Spolek Domanínských 
maminek tradiční dětský karneval, kterého se zúčastnil 
rekordní počet dětiček. To je myslím největší odměna 
za píli, kterou Domanínské maminky akci věnovaly.  

V březnu nám jaro klepe na dveře a s prodlužujícími se 
dny zase přichází nová energie. Už se těšíme, až 
necháme po obci ořezat oschlé podzimní květiny, 
zamést ulice od písku, který zbyl po zimní údržbě, 
vymalovat čekárny ... a obec zase rozkvete. Další 
energii pak věnujeme hlavně přípravě nových projektů 
a řešení „kostlivců“, kteří na nás různě vyskakují, a to 
nejen ze skříní.  

Přípravu fotovoltaické elektrárny (FVE) na úpravně 
vody nám komplikuje fakt, že polovina objektu vůbec 
není zapsaná v katastru nemovitostí a zasahuje 
na pozemky spravované Státním pozemkovým 
úřadem (SPÚ). Převod pozemků na obec můj 
předchůdce od roku 2019, kdy mu to odsouhlasilo 
zastupitelstvo, nezajistil. S SPÚ i katastrem už 
jednáme a snad je vše na dobré cestě.  

Při té příležitosti vyjednáváme s SPÚ i převod 
pozemků pod cestou na Brannou, pod plánovanou 
stezkou Domanín-Třeboň, pod areálem a cestou 
k ČOV, pod místními komunikacemi (na Vejhoně 
u bytovek, u trafostanice) atd. Tyto pozemky 
považujeme pro obec za klíčové.  

Projektovou dokumentaci od úpravny vody, kterou 
jsme nutně potřebovali pro zpracování statického 
posudku kvůli plánované FVE, a na obecním úřadě 
nebyla, se nám podařilo zapůjčit k okopírování 
od vodoprávního úřadu Třeboň, za což velmi 
děkujeme.  

Zjišťujeme, že obecní budovy nemají dlouhodobě 
vyhovující hromosvody. Revizní zprávy přibližně z roku 
2015, kde revizní technik na závady upozorňuje, 
nejsou na obecním úřadě k nalezení. Můj předchůdce 
na mé telefonické dotazy od ledna nereaguje. 
Bez platných revizí o bezpečném provozu by např. 
obci nemuselo být vyplaceno pojistné plnění v případě 
škodní události na objektu. Nové zprávy již 
ve spolupráci s revizním technikem zajišťujeme 
a nedostatky budeme samozřejmě řešit.  

Při přípravě revitalizace hřbitova a kostela sv. Jiljí, 
kterou mělo od ledna 2019 zajišťovat předchozí vedení 
obce, jsme zjistili, že musíme řešit nejen prostor 
hřbitova a restaurování fresky Viléma z Rožmberka, 
ale především krov věže, který je na první pohled 
a i po posouzení architektkou a tesařem téměř celý 
shnilý (tedy až na špičku).  

Pan místostarosta mi říká, že bychom oba mohli 
pracovat na obci na plný úvazek a stejně by to na vše, 
co chceme udělat, vyřešit a co plánujeme, nestačilo. 
Mě ale drží optimismus a mám radost z toho, když 
vidím, jak po malých krůčcích posunujeme Domanín 
zase o něco dál.  

Ing. Jaroslava Žemličková, starostka obce 
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Sběrový den 18. března 
V sobotu 18. března od 8:00 do 10:30 bude na návsi mezi kapličkou a rybníkem Stávek probíhat tradiční 

sběrový den.  

Nosit/vozit můžete:  

 elektrospotřebiče 

 velkoobjemový odpad (nábytek, velké plasty, 

polystyren, autoskla, lina, koberce atd.) 

 baterie (kromě trakčních),  

 pneumatiky.  

 odpad nebezpečný a obaly od nebezpečného 

odpadu (barvy, lepidla, pryskyřice, ředidla, 

motorové oleje, chemikálie, kyseliny, obaly olej, 

barvy); nebezpečný odpad musí být vždy v 

dobře uzavřených plastových, plechových nebo 

skleněných nádobách 

Naopak nenoste/nevozte:  

 běžný komunální odpad (patří do popelnic) 

 biologický odpad, trávu, větve 

 odpad, který se dá třídit (plasty, papír, sklo) 

 odpad z podnikání 

 suť, azbest 

 léky, rtuťově teploměry, tlakoměry 

 plynové bomby 

 hasicí přístroje  

 průmyslová elektrozařízení 

 

Svoz odpadu obecním autem s károu objednávejte pouze v nejnutnějším případě na telefonním čísle 725 582 369.  

 

Úprava režimu svozu vytříděného skla 

Možná jste si všimli, že v třídicím místě na návsi byl velký 

kontejner na sklo (objem 1 100 l) nahrazen třemi 

nádobami (každá o objemu 240 l). Důvodem jsou 

finanční úspory i zefektivnění práce.  

 

Dříve byl velký kontejner se sklem vyvážený 

nepravidelně – svoz se objednával v případě potřeby 

u Technických služeb Třeboň (TS). Vyvezení jednoho 

kontejneru však stálo 475,00 Kč vč. DPH. Do tohoto 

kontejneru pracovník obce dle historicky zavedeného 

modelu sesypával sklo ze všech ostatních zelených 

nádob na sklo z Domanína i Vrchů, což stálo další čas 

a peníze na přepravu. Navíc jsme mohli tento velký 

kontejner naplnit maximálně ze tří čtvrtin – více skla by 

totiž nemusel kontejner unést.  

Nově zavádíme v obci pravidelný svoz skla (u papíru 

a plastů již funguje). Sklo budou TS svážet každých 

14 dní z návsi, z Vejhonu, od trafostanice a z Vrchů. 

Jedinou nádobu, kterou bude nadále vysypávat 

pracovník obce, je nádoba u vodojemu, protože se tak 

rychle neplní. V sezóně od května do září se nádoby 

na sklo z návsi budou vyvážet každý týden, v ostatních 

lokalitách zůstane i v sezóně frekvence 14 dní.  

Zavedením pravidelného svozu skla, který je 

mnohem levnější než svoz „na zavolání“, a náhradou 

velkého kontejneru za klasické nádoby, jejichž svoz 

je též výrazně levnější, ušetříme obecnímu rozpočtu 

ročně 6,5 tis. Kč vč. DPH, a to nepočítáme ušetřený 

čas pracovníka obce a náklady na přepravu nádob 

se sklem.  

V poslední době zaznamenáváme nárůst vytříděného 

odpadu. Jsme moc rádi, že třídíte. Pokud bude tento 

trend dlouhodobě pokračovat, jsme připraveni na toto 

dále reagovat doplnění dalších nádob, případně úpravou 

frekvence svozů. 
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Kompostéry a štěpkovače pro občany 

a chataře 
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje (SMOJK) zaslal 

20. ledna naší obci nabídku 

na možnost účasti 

v projektu „RE-USE 3“. 

Zapojením do projektu si 

mohou občané obce a 

chataři pořídit kompostéry a 

štěpkovače pro své 

zahrady s dotací 85 %.  

Termín pro přihlášení obce 

do projektu byl doslova 

šibeniční – do konce ledna 

chtěl SMOJK informaci 

o počtu požadovaných 

kompostérů a štěpkovačů podloženou průzkumem mezi 

občany. Zapojení do projektu samozřejmě muselo 

schválit také zastupitelstvo obce.  

Snažili jsme se tuto nabídku maximálně zpropagovat, 

aby se dostala ke všem – poslali jsme e-maily, vyvěsili 

plakátek na webových stránkách, na úřední desce 

i na obecním úřadě. Těm, na které jsme e-mail neměli, 

jsme letáček roznesli do schránky.  

O kompostéry a štěpkovače se přihlásilo celkem 

32 zájemců, kteří požádali o 29 kompostérů 

a 23 štěpkovačů tří různých velikostí. Evidujeme také 

dvě opozdilé žádosti. Pokud bude mít SMOJK nějaké 

kompostéry či štěpkovače navíc, tak tyto dodatečné 

zájemce kontaktujeme.  

V současné době podává SMOJK hromadnou žádost 

o dotaci za všechny obce a bude vybírat dodavatele 

kompostérů a štěpkovačů. Pokud SMOJK s žádostí 

o dotaci uspěje, mohou koncoví uživatelé 

dle předběžných informací s dodáním kompostérů 

a štěpkovačů počítat nejdříve v létě.  

Ing. Jaroslava Žemličková 

 

PŘÍSPĚVKY OD ZASTUPITELŮ 

Problematika toulavých koček 
Nevím proč, ale náš 

dům se v poslední 

době stal magnetem 

pro toulavé kočky. 

Letos v létě jsme si 

adoptovali malé 

kotě, které se našlo 

u bytovek. 

Před zimou přišla tři 

koťata, která zůstala opuštěná poté, co se sousedi 

odstěhovali. A ke konci roku přišla další dvě koťata. Ničí 

nejsou, ale nejsou hloupá. Velice rychle zjistila, jak se 

dostat dvířky do stodoly k našim třem kočkám a k jídlu. 

Kdyby zůstala sama venku, pravděpodobně by zimu 

nepřežila. Někde venku žije jejich máma, která není 

kastrovaná a na jaře bude mít další koťata a pak další 

a další.  

Kočka může mít koťata 2-3x ročně, průměrně se rodí 

3-6 koťat. Vím, že žijeme na vsi a „myšilovka“ je téměř 

v každém domě, ale měli bychom za ně mít 

zodpovědnost. U nás v současné době žije osm koček, 

šest z nich jsou nalezenci. Dvě poslední příchozí koťata 

se nám podařilo umístit. Všechny kočky jsou kastrované. 

Myslím si, že kastrace je lepší řešení než nekontrolované 

množení koček a vznik kolonií divokých koček, které jsou 

přenašeči nemocí a parazitů.  

Pomoc s kastrací toulavých koček poskytují dvě 

sdružení:   

 Feliti club, z.s., Sadov č.p. 12, 360 01 Sadov   

 a KasProCats, z.s., Za Potokem 49, Velká Bíteš.  

Informace o těchto sdruženích jsou dostupné 

na internetových stránkách www.feliti.cz 

a kasprocats.cz. Reálně to probíhá tak, že na webových 

stránkách najdete seznam veterinárních lékařů, kteří se 

sdružením spolupracují a vyberete si toho, který je 

nejblíž. Ve formuláři vyplníte objednávku kastrace 

a odešlete ji ke schválení. Po schválení příspěvku se 

objednáte k vybranému veterináři, který provede kastraci 

a zašle sdružení fakturu k proplacení. Následně odešlete 

fotografii kastrované kočky. Podmínky a výše příspěvku 

úhrady se u každého sdružení trochu liší, ale průběh je 

v podstatě velmi podobný. Pokud se nějaké toulavé 

kočky budete chtít ujmout či máte kočku a nemáte 

prostředky na její kastraci, s platbou pomohou tyto dvě 

organizace. Kastrují se jak kočky, tak kocouři. 

Mgr. Olga Stuchlíková 
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Dotace občanům od obce nabraly nový 

směr 
Dotace občanům 

Domanína efektivně 

fungují od roku 1998. 

Od počátku byly 

výrazem shody 

prakticky celého 

zastupitelstva. Když 

jeden navrhl 

ekologické dotace a 

druhý chtěl podpořit vzhled domu, schválilo se obojí. 

Také byly pravidla nastaveny tak, aby vše bylo 

jednoduché, dostupné pro všechny občany, odlišné od 

dotací, kde je nutno složitě dokladovat.  

Ke konci minulého roku se zastupitelstvo obce zabývalo 

dotacemi v období  2023 – 2026 pro zateplení domu, 

solární kolektory, nové kotle apod. Písemné podklady 

připravily paní starostka a paní předsedkyně finančního 

výboru. Prakticky beze změn byl předložený materiál 

schválen nejtěsnější většinou zastupitelstva. Autoři 

tohoto článku shledávají tyto nedostatky dotací: 

1) Pravidla dotačního programu jsou nyní 

ztrojnásobena - dotace nebudou zadarmo! Přes 

jejich délku je v nich řada zásadních nejasností. 

Například na jeden objekt nedostanete více než 50 

000,- Kč, ale současně je uvedeno, že dotace nad 

50 000 Kč schvaluje zastupitelstvo. 

2) Na nový kotel dostanete dotaci 25 000,- Kč jen v 

případě, že provádíte výměnu za starý kotel. Úplně 

jsou opomenuty situace, kdy nahrazujete kamna, 

krbová kamna, akumulačky, přímotopy. Stejné je to 

u zavedení tepelného čerpadla s dotací 30 000,- Kč 

místo kotle, výměna za přímotop či kamna nebude 

podle pravidel dotována.  

3) Ve stávající energetické krizi jsme měli o podpoře 

fotovoltaiky (výroba elektřiny) představu úplně 

jinou. Chtěli jsme toto východisko z krize dotovat 66 

000,- Kč (33% dotace Nová zelená úsporám). Když 

jsme viděli starostkou navrženou podporu pouhých 

30 000,- Kč, pokusili jsme se při jednání 

zastupitelstva o navýšení alespoň na 42 000,- Kč, 

neprošlo. 

4) Na osazení solárních panelů (fototermika na ohřev 

teplé vody) můžete dostat maximálně 15 000,- Kč, 

tato částka nebyla zvýšena od roku 2014. Zvýšila se 

dotace na kotel, na tepelné čerpadlo i zateplení, ale 

návrh na zvýšení dotace pro fototermiku na ohřev 

TUV alespoň o inflaci na 24 000,- Kč opět neprošel.  

5) Dotace nebude přidělena za práce prováděné 

svépomocí. Pokud si například zateplíte 40 m2 

obvodového zdiva a budete mít pouze doklady na 

materiál např. za 20 000,- Kč, dostanete jen 20 000,- 

Kč, nikoli 30 000,- Kč, pokud Vám to bude dělat 

firma. I banky poskytující hypotéky si se svépomocí 

umí poradit, obec Domanín nikoli.  

6) Zrušení dotací na domácí kompostéry. Paní 

starostka zrušení odůvodnila tím, že se jedná o 

zbytečnou administrativu a byrokracii a pan 

místostarosta ji doplnil: „každý občan má doma 

kompostér, někdo i dva, určitě si pamatujete, že 

jsme nevěděli kam je dát“. Návrh na ponechání 

dotace na kompostéry samozřejmě neprošel, bez 

ohledu na legislativu, která ukládá obcím obtížně 

splnitelné třídící cíle. Nepomohl ani argument, že 

pokud není zrovna nějaká státní či krajská dotace, je 

potřeba kompostování podpořit obcí. Kompostéry je 

třeba měnit, stěhují se noví občané do nových domů, 

tento dotační titul má smysl. Potvrdil to i zájem více 

než třiceti občanů o dotované kompostéry, které 

nabídl obci Domanín Svaz měst a obcí Jihočeského 

kraje.  

Tomáš Blahut a Ing. Martin Kolík, zastupitelé 
 

Reakce: Ano, dotace občanům od obce 

nabraly nový směr 
V souvislosti s článkem autorů pana Tomáše Blahuta 

a Ing. Martina Kolíka považujeme za důležité reagovat 

na jejich tvrzení způsobená zřejmě nepochopením 

smyslu textu Pravidel pro poskytování dotace v rámci 

Dotačního programu obce Domanín pro občany 

2022-2026.  

Pravidla dotačního programu jsou údajně 

ztrojnásobena: Současný Dotační program má 

bez úvodu něco málo přes 3 strany (v letech 2019-2022 

měl 2 strany). Je přehledný, doplněný piktogramy 

a obsahuje veškeré potřebné informace pro občany. 

Do současné doby jsme obdrželi 3 žádosti o dotaci 

a žádný ze žadatelů s pochopením těchto pravidel 

neměl problém, žádosti byly podány řádně a se všemi 

náležitostmi. Při zpracování Dotačního programu jsme 

se inspirovali jak u jiných obcí a institucí, tak jsme 

reflektovali zákonné náležitosti. Dotační tituly z let 

2019-2022 toto opomíjely, byly dosti vágní 

a nepřehledné kvůli dodatečným změnám.  

Na jeden objekt max. 50 000 Kč: Maximální celková 

dotace, kterou lze pro jeden objekt v rámci Dotačního 

programu obdržet, je 50 000 Kč ve třech po sobě 
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jdoucích letech. V minulém volebním období to bylo 

40 000 Kč za celé období 2019-2022.  

Poskytnutí dotace nad 50 000 Kč musí schválit 

zastupitelstvo: Ano, tento požadavek vyplývá 

ze zákona o obcích § 85, písm. c). Tato situace je spíše 

teoretická, ale může nastat v případě, když dojde 

k navýšení výše dotace u některého podporovaného 

opatření bez nutnosti měnit Pravidla pro poskytování 

dotace. 

Opomenutá kamna, krbová kamna a akumulačky: 

Dříve v Dotačních titulech nikdy nebyly 

a při projednávání Nového Dotačního programu nikdo 

ze zastupitelů nevznesl návrh, že by je do Pravidel chtěl 

přidat. 

66 000 Kč na fotovoltaiku: Náš Dotační program je 

v rámci ostatních obcí ojedinělý. Jsme jedna z mála 

obcí, která dotace občanům nabízí, a chceme je 

zachovat. Zároveň je však nutné brát zřetel na rozpočet 

obce. Kdybychom takovou částku vynakládali 

na podporu fotovoltaiky, nemusely by zbýt finanční 

prostředky na ostatní žadatele a jejich záměry.  

Dotace nebude přidělena za práce prováděné 

svépomocí: V Pravidlech pro poskytování dotace je 

uvedeno, že způsobilé výdaje jsou ty, na které žadatel 

doloží daňový doklad, a způsobilé jsou jak stavební 

práce, tak dodávky. Žadatel může doložit doklad jak 

na kompletní dodávku (práce + materiál), tak pouze 

na nakoupený materiál, pokud si práce provede 

svépomocí. Předpokládáme, že takové pravidlo platilo 

i dříve, a dotace se vyplácely vždy po předložení 

daňového dokladu. Pro šikuly, kteří si udělají práce 

svépomocí, jsou obecní dotace výhodné z toho hlediska, 

že za vyplacenou dotaci pořídí více materiálu než ti, kteří 

si ještě najmou stavební firmu. Vždy je možné čerpat 

maximální výši dotace, pokud žadatel doloží daňové 

doklady, a nerozlišuje se provedení prací svépomocí či 

stavební firmou. 

Zrušení dotací na kompostéry: Dotace na kompostéry 

jsme zrušili z toho důvodu, že kompostér je věc běžně 

cenově dostupná. Tyto dotace jsme schopni občanům 

zprostředkovat přes jiné dotační programy a v daleko 

atraktivnější podobě. V tomto roce jsme kompostéry 

včetně štěpkovačů nabídli občanům, ale i chatařům 

a chalupářům s mnohem vyšší dotací (85 %) přes 

projekt Svazu měst a obcí. Možnosti poskytování dalších 

dotací občanům budeme i nadále sledovat a informovat 

o nich.  

Dotace z Dotačního programu obce Domanín jsou 

i nadále zadarmo, pro jejich získání stačí vyvinout 

minimální úsilí spočívající v prostudování podmínek, 

podání žádosti o dotaci a doložení podkladů. S jejich 

vyřízením, pokud budete potřebovat, Vám rádi 

pomůžeme. Postup se od dob minulých nijak 

nezkomplikoval, jen se upřesnila a zkonkretizovala 

pravidla.

 

Ing. Jaroslava Žemličková, starostka obce; Mgr. Olga Stuchlíková, administrátorka dotací 
 

SLOVO ÚVODEM starostky Ing. Jaroslavy 

Žemličkové – reakce na kritiku 
Paní starostka neopomněla mojí osobu ve své rubrice, 

bohužel jen a jen v kritickém duchu. Na delší povídání by 

byla snaha obce získávat pozemky. Za mého působení 

se jich získalo hodně. Přeji paní starostce, aby byla 

v získávání potřebných pozemků a také v úpravách 

hřbitova minimálně stejně úspěšná. 

Z předložené kritiky považuji za zvláštní, že paní 

starostka mě dává po pěti měsících starostování 

do souvislosti s tím, že nemá platné revize a že by obci 

nemuselo být vyplaceno pojistné. Běžnou provozní 

agendu starostka jde řešit s občany. Já jsem nové 

revizní zprávy objednával ke konci svého působení, aby 

na úřadě byly, měly by tedy na úřadě někde být. Paní 

starostka o mně nenapsala, že jsem bordelář, nepíšu to 

ani já o ní. Řešení je jednoduché, pokud nejsou z 

jakéhokoli důvodu k nalezení, revizní technik XY, který je 

vyhotovoval, je může snadno znova vytisknout a dodat.  

„Můj předchůdce na mé telefonické dotazy od ledna 

nereaguje“, sděluje starostka občanům Domanína. Ač 

ke spolupráci nemám žádnou povinnost, a paní 

Ing. Žemličková se chopila funkce jak se chopila, tak 

při předání úřadu a ještě počátkem ledna jsem se snažil 

na dotazy odpovídat.  

Předposlední SMS byla o cedulkách ke hřbitovu, kdy mi 

paní starostka psala „pan X říkal, že snad máte cedulky 

u sebe ve stodole…“ Přes nepochopitelně urážlivý tón 

dostala odpověď, že cedulky jsou na předělání v 

reklamní agentuře XY a ať čeká od ní telefonát a dočkala 

se. Poslední SMS od starostky před měsícem byla o tom, 

zda nevím, „kde by mohly být revizní zprávy 

od elektrikáře XY, našla jsem jen jedny desky, ale XY 

říkal, že by jich mělo být víc.“ Na tuto SMS jsem neměl 

co říct a skutečně jsem na ni neodpověděl. Čas ukázal, 

že ani nebylo potřeba. Jiný dotaz již paní starostka od té 

doby neměla.
    

Ing. Martin Kolík, zastupitel 
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ČINNOST SPOLKŮ PŮSOBÍCÍCH V DOMANÍNĚ 

Spolek Domanínských maminek 
Nás pár maminek, které, i po pár letech, stále baví 

vymýšlet a organizovat v obci akce především pro děti, 

zřídily koncem prosince 2022 Spolek Domanínských 

maminek.  Kdo by se chtěl k nám připojit, obětovat něco 

ze svého volného času, přispět s nápady a pomáhat 

při akcích pro děti v obci, stačí zavolat na telefonní 

číslo 777 347 085.  
 

Spolek Domanínských maminek 

 

POZVÁNKY 

Den Země: Ukliďme Česko – ukliďme 
Domanín  
Spolek Domanínských maminek se poprvé zapojuje 

do dobrovolnické akce „Ukliďme Česko – Ukliďme 

Domanín“. Tato akce v řadě míst ČR již probíhá. Spolek 

Domanínských maminek navazuje na úklid, který 

každoročně pořádá Myslivecký spolek Pláně - Domanín, 

a využije kontejner, který budou mít myslivci pro odpad 

v obci přistavený.  

Pro pořádání této akce jsme se rozhodly, abychom v měsíci 

dubnu, před celosvětovým svátkem Dne Země, vytáhly ven 

především děti, ukázaly jim i jiné hodnoty a vedly je 

k ochraně životního prostředí a našeho okolí. 

Akce „Ukliďme Česko – Ukliďme Domanín“ proběhne 

v sobotu 1. dubna od 10:00 hodin. Sraz je u obecního úřadu 

na návsi, kde budou účastníci rozděleni do skupinek, 

obdrží pytle na odpadky a rukavice. Prosím Vás, pokud je 

to možné, abyste si přinesli vlastní rukavice – nedokážeme 

totiž předem říci, jak kvalitní rukavice nám od zastřešujícího 

organizátora přijdou a zda jich bude dostatek.  

Trasy povedou v přírodě, budou zvoleny mimo 

frekventované úseky hlavních silnic. Jedna trasa bude 

přizpůsobena pro kočárky.  

Úklid bude završen ve 12 hodin na koupališti (rybník Nový). 

Pro děti připravujeme opékání buřtíků.  

Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí.  

Informace také na: www.uklidmecesko.cz/event/36708 

 

 Spolek Domanínských maminek 

 
Vemte děti a zapojte se do dobré věci.   

Přijďte pomoci uklidit Česko – uklidit 
Domanín.  

 
Kdy: v sobotu 1. dubna od 10:00 hodin 
Kde: Sraz u Obecního úřadu Domanín  

 
Program: Rozdělení do úklidových 

skupinek, přidělení tras, úklid, odnos 
odpadků do přistaveného kontejneru, 

opékání buřtů na koupališti (rybník Nový).  
 

Akci pořádá Spolek Domanínských maminek. Akce 
se bude konat pouze v případě příznivého počasí. 

Za děti nesou zodpovědnost jejich rodiče. 
Přistavení kontejneru financuje obec Domanín.  

http://www.uklidmecesko.cz/event/36708


DOMANÍNSKÝ ZPRAVODAJ   

8 
 

 

OHLÉDNUTÍ ZA... 

Domanínský karneval 
V sobotu 18. února se od 15 hodin konal v Jihočeské 

hospůdce tradiční masopustní karneval pro děti, poprvé 

pod hlavičkou nově zřízeného Spolku Domaníských 

maminek.  

 

Karneval navštívilo celkem 63 dětí, což je za poslední 

roky rekordní počet. Vysoké číslo je pro nás ukazatelem, 

že se dětem i rodičům naše akce líbí.  

Karneval byl tentokrát na téma „království“. Masky byly 

skutečně pestré a povedené od různých princezen a víl 

přes zvířátka až po pohádkové hrdiny.  

 

Pro děti jsme přichystaly spoustu soutěží – hledání 

princezniných korálků, krmení draka, židličkovanou, 

trhání čertovských ocásků apod.  

Samozřejmě nechyběl tanec a hudba, o kterou se 

postaral DJ Roman Zvánovec, a bohatá tombola, která 

byla přichystaná pro všechny děti.  

Karneval končil okolo 18. hodiny. Na rozloučenou 

dostaly děti balónky plněné heliem, které darovala 

společnost Radima Jirouška - AQUAMONT s.r.o.  

 

Těšíme se na další společnou akci, o které se dočtete 

v Domanínském zpravodaji.  

Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli 

na přípravě a organizaci karnevalu, obci Domanín 

za finanční příspěvek, týmu Jihočeské hospůdky 

za zapůjčení sálu a dalším sponzorům uvedeným 

pod příspěvkem. Díky nim se karneval skutečně vydařil 

a věříme, že si ho všichni návštěvníci užili. 

Sponzoři: Markéta Šírková Domanín, Tereza Najml 

Hamerníková Domanín, Monika Chlupáčová Domanín, Jan 

Kefurt, Ivana Klufová Majdalena, Jaroslava Kloučková Branná, 

manželé Kloučkovi Domanín, Milada Nováková Domanín, Petr 

Ouška Domanín, manželé Pouzarovi Domanín, Jana 

Šimoušková Domanín, Iveta Wagner Domanín, Algida – 

Zbyněk Baron,  Radim Jiroušek - AQUAMONT s.r.o., 

Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci, Galerie 

BELL Třeboň, Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, 

z.s. Domanín, Hopsálkov Jindřichův Hradec, Hopsárium České 

Budějovice, Květinářství Gustav Kotil Třeboň, Minimlékárna 

Mláka, Myslivecký spolek Pláně - Domanín, Papilonia Lipno – 

Motýlí dům Lipno nad Vltavou, Papírnictví za Dékáčkem 

Třeboň, Papírnictví Jana Chmelová Jindřichův Hradec, 

Papírnictví Lenka Tětková-Wegenkittlová Třeboň, Papírnictví 

Velešín, Petr Najml – autodoprava Nová Bystřice, Propesko – 

Partner in Pet Food CZ, s.r.o. Veselí nad Lužnicí, Rybářství 

Třeboň Hld., SDH Domanín, Tiskárna JAVA Třeboň, Tiskárna 

Protisk s.r.o. České Budějovice, U+M servis s.r.o. Třeboň, 

Zahradnictví u Hrobky Domanín

Spolek Domanínských maminek 
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Z HISTORIE 

Část 16: Poslední poklidné roky 

v Domanínské školy – léta 1935-1938  
Školní rok 1935/36 začal 1. září a zemská školní rada 

v Praze opět povolila dvě třídy, ve kterých na začátku 

roku bylo 47 dětí, všechny české národnosti 

a náboženství římsko-katolického. Výpomocnou 

učitelkou byla od 1. 9. ustanovena opět paní Blažena 

Tůmová. Ta však 12. 10. odešla do Lomnice nad Lužnicí 

a na její místo nastoupila paní Anna Peřková z Českých 

Velenic. Učitelkou ručních prací se stala paní Božena 

Štěpánová a učitelem náboženství pan páter Jan Jordán 

Dostál. Ve školní kronice je zajímavá zmínka o velkém 

suchu od jara až do října, což mělo za následek nízkou  

úrodu a stát zákonem zmrazil ceny obilí - tzv. obilní 

monopol. Cena ovsa činila 100 Kč/q, žita 110 Kč/q 

a pšenice 115 Kč/q. Nahoru šly i ceny masa. 

Ve škole se promítly významné události spojené 

s abdikací prezidenta T. G. Masaryka 

dne 14. 12. 1935 z důvodu stáří. Žactvo bylo 

informováno rovněž o tom, že mu byl zvláštním zákonem 

udělen titul „prezident Osvoboditel“ za jeho zásluhy 

o národ a stát československý. Za několik dní, 18. 12., 

byl ve Vladislavském sále jednoznačně (340 ku 24, 

při 76 prázdných lístcích,  převážně henleinovců) zvolen 

novým prezidentem jeho nejbližší spolupracovník 

Dr. Edvard Beneš,  svobodný zednář, jak sám přiznal. 

Okresní školní inspekce byla provedena panem 

inspektorem Josefem Kolářem dne 27. dubna a školní 

rok byl ukončen 27. června 1936 předáním školních 

zpráv a zapěním státní hymny. 

Školní rok 1936/37: Zápis do školy pro tento rok se 

konal 28. 6. a zapsáno bylo 38 žáků, z toho 19 děvčat 

a 19 chlapců. To bylo motivem pro zemskou školní radu 

k tomu, aby  pro tento rok opět zrušila jednu třídu a škola 

se stala jednotřídní. Na začátku školního roku, 1. září, se 

dostavilo 37 dětí. Jeden chlapec se mezitím přestěhoval 

do Klikova. Výuka byla zorganizována do tří oddělení, 

kde bylo 8, 15 a 14 žáků, z toho 31 z Domanína 

a 6 ze Spolí. 

Dnem 1. září byl na škole ustanoven učitelský praktikant 

pan Bohumil Bílek, který dosud praktikoval v Mirochově. 

Náboženství nadále učil páter Jan Jordán Dostál a ruční 

práce, 3 hodiny týdně, paní Božena Štěpánová. 

Dne 6. září správce školy pan Pumpr při příležitosti 

narozenin mladičkého 13letého krále Jugoslávie 

J. V. Petara II. Karadordeviče nezvykle pohovořil před 

žactvem o významu Jugoslávie a její historii a na škole 

po celý den vlál státní prapor. 

Škola si v tomto roce zakoupila novou tabuli 

za 1 004,50 Kč.  Počasí v létě 1936 bylo velmi deštivé, 

a proto trval i nadále tzv. obilní monopol. Kronika školy 

obsahuje i velmi smutnou zprávu o úmrtí 16letého Jana 

Švehly z Domanína v důsledku neopatrného zacházení 

s elektrickým proudem. Informuje i o sčítání stavu 

dobytka v Domaníně k 1. 1. 1937, nejvíce bylo prasat 

(495 ks) a krav (220 ks). 

Téhož dne byl, po prezentaci knížete 

ze Schwarzenberga, ustanoven biskupem Š. Bártou 

novým děkanem v Třeboni dosavadní administrátor Jan 

Jordán Dostál, narozený roku 1892, v Třeboni působící 

od roku 1923, známý v Domanínské škole jako učitel 

náboženství. Stalo se tak proto, že předchozí děkan 

Ignác Hykede 11. 5. 1936 zemřel. Od počátku II. pololetí  

školního roku 1936/37 vyučoval v Domanínské škole 

náboženství pan Václav Aleš Bouz. 1. dubna byl 

učitelský praktikant pan Bohumil Bílek ustanoven 

výpomocným učitelem v Lomnici nad Lužnicí. 

Na jaře 1937 bylo ve školní zahradě vysazeno 10 nových 

ovocných stromů, které škola dostala darem 

od Ovocnické jednoty v Třeboni. 



DOMANÍNSKÝ ZPRAVODAJ   

10 
 

Inspekce ve škole byla provedena 14. května panem 

Josefem Kolářem. Školní rok byl uzavřen 

28. června 1937 rozdáním školních zpráv a zapěním 

státní hymny. 

Školní rok 1937/38: Pro tento školní rok zemská školní 

rada opět povolila dvě třídy – přibylo žáků. K 1. září jich 

do školy nastoupilo 49, z toho do první třídy 30 

a do druhé 19. Všechny děti byly národnosti 

československé a náboženství římsko-katolického.  

Devět dětí bylo ze Spolí. K 31. srpnu byla ve škole 

ustanovena nová výpomocná učitelka slečna Marie 

Šnoblová z Třeboně, jinak zůstal učitelský sbor 

beze změn. 

Sotva škola začala, dotkla se jí, jakož i obce a celé 

republiky, velká smutná událost - 14. září zemřel 

prezident Osvoboditel T. G. Masaryk, který se velmi 

zasloužil o stát. Ve škole byl při této příležitosti 

představen jako velikán našich dějin takto: „V něm se 

splnila věštba Komenského, on žil životem Husovým, 

živil své srdce udatností Žižkovou a tvořil náš stát 

s prozíravostí  velkého Jiřího z Poděbrad.“ V této 

souvislosti je namístě připomenout i vztah 

T. G. Masaraka k dětem a mládeži, jak jej vyjádřil 

ve svém projevu v roce 1928. Prozrazuje totiž inspirující 

jiskru – moudrost, vlastní zkušenost, hluboké 

přesvědčení i jeho zarputilost pro dobro věci: „Děti přeji 

vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a Boží 

požehnání. Abyste byly a zůstaly dlouho zdravé, musíte 

se o to přičinit. A není to nic těžkého. Pečujte o čistotu 

svého těla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte 

se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu 

a dejte se ohřívat sluníčkem. Větrejte si světnici. V jídle 

buďte střídmé, vystříhejte se všeho mlsání a nepijte 

žádných alkoholických nápojů. Hrajte si vesele, ale když 

se učíte, když pracujete, učte se a pracujte vážně. 

Nevyhýbejte se práci, i když jste na školách. Já jsem 

vděčný za to, že jsem byl na řemesle. Jen prací se člověk 

stává praktickým. Sokolujte a cvičte tělo hrami 

a rozumným sportem… Ať budete čímkoli, vždycky 

buďte pilnými a poctivými pracovníky“. Jak aktuální 

i dnes… 

Pohřben byl 21. září 1937 na hřbitově v Lánech. „Věčná 

buď památka jeho a nechť mu jeho drahá země poskytne 

svůj věčný klid“, praví kronika Domanínské školy. 

 

19. listopadu se konala ustavující schůze nové místní 

školní rady za přítomnosti zmocněnce a okresního 

školního inspektora pana Josefa Koláře. Předsedou byl 

zvolen pan František Štěrba z Domanína, 

místopředsedou pan Jan Strnad ze Spolí a členem také 

pan Josef Pumpr, řídící učitel. 

Dne 4. dubna 1938 nastoupil na zdravotní dovolenou 

pan řídící učitel Pumpr. Na jeho místo přišla paní učitelka 

Anna Malechová ze Sedlíkovic. Dne 28. května byly 

státní hymnou, proslovem paní učitelky Marie Šnoblové 

a bohatým kulturním programem s vyprávěním, zpěvem, 

tanečky a veselými výstupy oslaveny narozeniny 

prezidenta Edvarda Beneše. 

31. května byla panem Josefem Kolářem provedena 

školní inspekce. 

20. června jely obě třídy na školní výlet do Borovan 

a Trocnova a dva dny poté byl školní rok uzavřen 

rozdáním školních zpráv a státní hymnou.

Ing. Jan Hitzger 
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