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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 5.10.2021
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo
s prodejem hasičského vysunovacího žebříku s
podestou za cenu 7200 Kč, elektrického psacího stroje
za cenu 250 Kč a s likvidací sporáku.
- ZO souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky pro
realizaci veřejné zakázky „Oprava cyklostezky
Domanín - koupaliště“ firmy Jipama s. r. o.
Hrachoviště za cenu 158 239,64 Kč bez DPH a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo na
realizaci zakázky.
- ZO souhlasilo s předložením nabídky na směnu
majitelům pozemků potřebných pro vybudování
cyklostezky p. č. 810/45, 810/48, 670/20, 685/45 o
celkové výměře 205 m2. Ke směně bude nabídnut
pozemek v majetku obce Domanín p. č. 1297/3 o
výměře 1 226 m2, zalesněná plocha ostatní.
- ZO v rámci stanoviska obce k návrhu územního
plánu Domanína po veřejném projednání:
a) Nechválilo změnu využití pozemku p. č. 1098/30
na zeleň soukromou.
b) Souhlasilo se zachováním možnosti provozu
semenného sadu s oplocením na p. č. 535/7, 535/13.
c) Souhlasilo s využitím p. č. 496/15, dle stávajícího
ÚPO Domanín, jako plochu veřejné zeleně.
d) Nesouhlasilo se zrušením etapizace a zařazením p.
č. 1583/24 mezi zastavitelné plochy.
e) Souhlasilo s ponecháním využití pozemku st. 35
jako zeleň soukromá.
f) Odložilo projednání návrhu využití p. č. 99.
g) Zastupitelstvo obce souhlasilo s využitím p. č.
496/9, 496/16, dle stávajícího ÚPO Domanín, jako
plochu veřejné zeleně.
h) Nesouhlasilo se zruš. etapizace pro p. č. 1612/23.
ch) Souhlasilo s využitím p. č. 496/14, dle stávajícího
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ÚPO Domanín, jako plochu veřejné zeleně.
i) Nesouhlasilo se zruš. etapizace pro p. č. 1612/33.
j) Odložilo projednání návrhu využití p. č. 494/1,
494/14.
k) Odložilo projednání povinnosti vyhotovení územní
studie pro st. 177, st. 237, st. 350, p. č. 1608/8.
l) Nesouhlasilo se změnou využití na zastavitelné
ploše Z4 – Vrchy.
m) Nesouhlasilo se zrušením etapizace pro p. č.
1612/34.
n) Neschválilo snížení minimální výměry stavební
parcely pro p. č. 140/23, 143/2.
o) Odložilo projednání návrhu využití p. č. 494/19.
p) Nesouhlasilo se změnou využití p. č. 810/5,
810/30, 810/72 ze zeleně soukromé na plochy
smíšené obytné.
q) Nesouhlasilo se zruš. etapizace pro p. č. 1612/25.
r) Nesouhlasilo se snížením minimální výměry
stavební parcely pro p. č. 69/1, 81/17, 1818.
s) Nesouhlasilo se změnou využití p. č. 68 a 1636/8
ze zeleně soukromé na plochy smíšené obytné nebo
plochy občanského vybavení.
t) Neschválilo změnu využití p. č. 68 a 1636/8 ze
zeleně soukromé na zeleň veřejnou.
u) Souhlasilo s rozšířením plochy pro cyklostezku
nalevo ve směru na Třeboň od sídla obce po počátek
zástavby na Vrších.
v) Souhlasilo se zachováním minimální velikosti
parcel pro bydlení čisté v lokalitě Vrchy dle
stávajícího ÚPO.
x) Souhlasilo se zachováním plochy výroby a
podnikání v SZ části obce (p. č. 106 a 107) dle
stávajícího ÚPO.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce. Martin Kolík
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
V kapličce sv. Václava jsou nové okenní tabulky
Naše kaplička dostavěná v roce 1925 je architektonicky ojedinělá a vyžaduje dodržovat původní styl.
V Památkovém katalogu je zapsáno: „Kaple je dílem Bohumila Pýchy (naroz. 1895, Liberec), který studoval
u Pavla Janáka na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a později působil jako profesor odborné školy pro
zpracování dřeva ve Valašském Meziříčí. Jedná se o velmi zajímavý příklad hodnotné moderní meziválečné
sakrální architektury čerpající podněty z historie. Stavba velmi dobře zapadá do koloritu venkovské návsi.
Moderní, ušlechtilá, poměrně dynamická a velmi svébytná kaple.“
Po výměně světel a osazení porcelánových vypínačů a zásuvek, bylo nutné přistoupit k vyřešení
„sklenářského oříšku“. Už i návštěvníci Domanína si
všímali, že sedm druhů okenních tabulek je v kapličce
trochu moc. Pokud se nějaká tabulka rozbila,
nahradila se vzorem, který byl v dané době u sklenářů
k mání. Některé druhy se původnímu vzoru blížily, jiné
se zcela nehodily a působily rušivě. Původních tabulek
se dochovala polovina a provedlo se jejich sesazení do
třech oken. Čím nahradit druhou polovinu oken?
Stejný nebo dost podobný vzor skel se v nabídkách
výrobců již nenachází. Nejpodobnější, avšak stále odlišné sklo, jsme našli v USA, ale byli ochotni do Evropy
dovézt jen celý kontejner skleněných tabulí. Možnost zakázkové výroby několika tabulí skel menší sklárnou
v Čechách je cenově mimo realitu.
Řešení se našlo v Domaníně. Požádali jsme paní Petru Šimánkovou, která pracuje v dílně i se sklem, zda
by nám neporadila, jak problém vyřešit. Nejen poradila, ale nabídla poměrně pracnou výrobu formy,
antiformy, zahřátí s leháním tabulek do formy a následné zabroušení. Všechny nově zhotovené atypické
tabulky vyrobené paní Šimánkovou (každá je díky ruční práci tvarově originálem) se povedly sklenáři panu
Vladimírovi Krškovi z Třeboně do oken vsadit. Oběma patří poděkování, výsledek je velmi zdařilý, hodný
významu kapličky.
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Tradiční podzimní sběrový den
V minulých letech se každý půlrok odváželo pět až šest kontejnerů. Tentokráte občané navozili tři plné
kontejnery odpadu. Převládaly bílé elektrospotřebiče, sekačky, pneumatiky, bicykly, matrace a nábytek.
Děkujeme za spolupráci a zase naviděnou na jaře v příštím roce.

Připravujeme
Pokud situace dovolí, připravujeme adventní vystoupení (koncert) žáků ZUŠ Třeboň v naší kapličce sv.
Václava. Termín upřesníme.
Na přelom listopadu a prosince připravujeme veřejné projednání návrhu Adaptační strategie Domanín na
dopady klimatických změn. Termín a místo konání upřesníme.

Oznámení
Jednota, spotřební družstvo v Jindřichově Hradci muselo dočasně uzavřít obchod se smíšeným zbožím
v Domaníně. Hledá řešení situace, ale potýká se s nedostatkem personálu. Pokud by měl o brigádu po
dobu nemoci někdo zájem (možno zaškolit), může se informovat na tel. č. 606 648 763.
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POČÁTEK ŠKOLY DOMANÍNSKÉ
V zářijovém vydání zpravodaje jsme čtenářům mohli ukázat unikátní fotografii domanínské školy z roku
1898, která se k nám dostala od potomků řídícího učitele Jana Kučery (vyučoval zde úctyhodných 37 let
- o jeho životě příště). Nyní Vám rádi přiblížíme okolnosti vzniku zdejší školy, jejíž budovu dnes již znáte
spíše jako obchod, hospodu a bytovku. Těžko věřit, že touto školou za více než 100 let existence prošly
tisíce dětí z Domanína a Spolí.
V Dějepise školy Domanínské od roku 1867-1935 (dále jen „Dějepis“) jsou popsány všechny obtíže, než se obec
Domanínská své vlastní školy domohla. O školu obec usilovala od roku 1860. Do roku 1867 děti domanínské
navštěvovaly školu ve Branné. To bylo spojeno s velkými
obtížemi, neboť do Branné byla cesta od podzimu do jara
špatně schůdná, rozbahněná, v zimě nebyla prohrnutá a i
pro odrostlejší děti byla docházka náročná. Cesta do Branné
trvala hodinu. Vyučování v sousední vesnici se zřejmě
negativně projevovalo i na studijních výsledcích. Rozhodně
se nejednalo o menší nadání či lenost. Pisatel Dějepisu
vystihl situaci krásně těmito slovy: „Za takových poměrů
nebylo jinak též možno, aby dítky Domanínské ve svém
vzdělání nějaký pokrok byly učinily, a protož se buď jen
málo a nebo docela nic v potřebných pro život uměních vycvičily.“
Ke zřízení školy v Domaníně neměli Domanínští zpočátku peníze ani podporu na rozhodujících místech. Veškeré
pokusy byly bezvýsledné. Přesto vytrvali. Nejdříve prodali část obecních lesů a prostředky určené pro výstavbu
školní budovy a na plat učitele uložili na úroky. Peněz bylo dostatek, ale proti byli okresní školdozorce, c.k.
okresní úřad Třeboňský a také patron školy Branské. Tehdejší c.k. okresní pan vrchní (Vocet) veřejně prohlásil,
že dříve on se stane císařem, nežli obec Domanínská školu obdrží. Domanínští byli tedy nuceni podat žádost
Vysokému ministerstvu vyučování, které žádosti vyhovělo, takže škola v Domaníně byla povolena.
Další přípravy a vyřizování ke stavbě školní budovy probíhaly poměrně rychle. Připraven byl projekt i rozpočet,
ale nakonec se na méně vhodném pozemku nestavělo. K vystěhování do Ameriky se totiž chystal František
Šimánek neb Mejdrech a nabídl k prodeji svůj domek číslo 9 i se zahradou. Obec Domanínská domek koupila a
určila ho jako školní budovu s bytem pro učitele. Následně obec stanovila výši platu pro učitele. Za vyučování
měl pobírat ročně 190 zlatých, za úklid 10 zlatých a mohl hospodařit zdarma na políčku a louce (oceněno na 20
zlatých). Celkový roční plat byl 220 zlatých a k tomu dřevo na otop. Na domku č.p. 9 ihned po koupi byly
provedeny nejnutnější úpravy tak, aby se mohlo ještě téhož roku 1867 začít vyučovat.
Dlouhých 7 let bojovali domanínští občané a tehdejší
domanínské představenstvo velmi usilovně s
chvályhodnou vytrvalostí s tehdejší byrokracií a
peněžními problémy tak, aby majíce na zřeteli blaho a
prospěch svých dětí nakonec svého cíle úspěšně
dosáhli. Budiž jim za to velký dík následujících generací
i nás, neboť ještě i někteří z našich spoluobčanů
domanínskou školu, která fungovala 110 let a zanechala
nám velké dědictví, pamatují.
Z Dějepisu připravili Ing. Martin Kolík a Ing. Jan Hitzger
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