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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 18.1.2022
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) v rámci stanoviska
obce k návrhu územního plánu Domanína po
veřejném projednání:
a) Souhlasilo se zachovám plochy veřejné zeleně na p.
č. 494/1 a 494/14 podle návrhu projektanta.
b) Trvalo na svém stanovisku ze 7.9.2018 v bodě 3 o
převedení parcel č. 1098/25, 1098/29, 1098/30 a
1098/31 z plochy zeleň soukromá na plochu pro
bydlení.
- ZO souhlasilo s uložením finančních prostředků
obce ve výši 3 mil. Kč z běžných účtů na termínovaný
vklad na 3 roky u J&T Banka.
- ZO souhlasilo s uzavřením dohody o provedení
práce na administrativní a účetní práce po dobu
pracovní
neschopnosti
účetní
se členem
zastupitelstva obce Ing. Martinem Kolíkem ve výši 10
tis. měsíčně před zdaněním.
- ZO souhlasilo s ukončením nájmu v nebytových
prostorách domu č. p. 101 v Domaníně (hostinec)
firmě pana Petra Rozbouda k 28. 2. 2022 dle jeho
žádosti a se zveřejněním záměru pronájmu
nebytových prostor domu č. p. 101 v Domaníně za

účelem provozování pohostinství od 1.3.2022. (Více
informací v rubrice Z obecního úřadu.)
- ZO souhlasilo se zveřejněním záměru pronájmu
bytu č.3 (2+0) v domě č.p.101 v Domaníně za měsíční
nájem (čistý) ve výši 6000,- Kč od 1.3.2022. (Více
informací v rubrice Z obecního úřadu.)
- ZO souhlasilo s prodejem zaplocené části p. č.
1803/17 o výměře cca 250 m2 za současného zřízení
věcného břemene umístění a provozování
kanalizačního potrubí, umístění a provozování
vodovodního potrubí a umístění a provozování pilíře
nízkého napětí na hranici s p. č.118/8 za cenu 200
Kč/m2. Výměra bude zpřesněna geometrickým
plánem. Náklady na vyhotovení geometrickým
plánem hradí kupující a náklady na vyhotovení kupní
smlouvy prodávající.
- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku
Lékařské službě první pomoci o.p.s. Třeboň na rok
2022 ve výši 5 174,- Kč a s uzavřením darovací
smlouvy.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Domanín do vod povrchových
Na základě žádosti obce doplněné vyjádřeními a příslušnou dokumentací vodoprávní úřad rozhodl o
prodloužení povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod do 31.12.2031. Před rokem rozhodl též o
prodloužení odběru podzemní vody do 31.12.2030. Obec může pokračovat v provozování vodovodu a
kanalizace s ČOV.
www.obec-domanin.cz
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Platby za odpad do konce února
Platby probíhají, většina z Vás si vše již vyřídila. Nenechávejte polep novým kupónem na poslední chvíli,
kupón na Vaši žádost v odůvodněných případech dovezeme domů. Technickým službám dáme pokyn, aby
od března 2022 nevyvážely popelnice bez platného kupónu na tento rok.

Možnost pronájmu obecního hostince
Obec Domanín zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 101 o celkové
výměře 93,9 m2 + zahrádka pro provozování hostinské činnosti. Prostory kuchyně byly v roce 2018
rekonstruovány, možné vařit čerstvá hotová jídla, stoly a židle jsou k dispozici, vybavení kuchyně je
majetkem současného provozovatele. Ohřev teplé užitkové vody a vytápění prostor je řešeno pomocí
společného tepelného čerpadla a doplňkovým elektrokotlem. Rozúčtování je prováděno na základě
skutečné spotřeby. V sále je možné topit též krbovými kamny.
Pronájem možný od 1. 3. 2022. Měsíční nájem (bez energií a služeb) 3 000,- Kč. Zájemce předloží
kvalifikační předpoklady (živnostenské oprávnění, výpis z rejstříku trestů, délka praxe v oboru apod.).
Zájemce dále předloží podnikatelský záměr (způsob provozování, vybavení zařízením, úpravy prostor,
rozsah sortimentu apod.). Zájemce předloží písemné čestné prohlášení o bezdlužnosti.
Zájemce si může po domluvě prostory prohlédnout. Písemné žádosti o pronájem je možné doručit na
Obecní úřad v Domaníně, Domanín 33, 379 01 Třeboň v zalepené obálce označené nadpisem „Hostinec“
nejpozději do 17,45 hod 22. 2. 2022. Ve stejný den dojde na jednání zastupitelstva obce k rozlepení obálek
a k výběru nájemce.

Záměr pronájmu obecního bytu 2+0 v domě č. p. 101
Obec Domanín zveřejnila na úřední desce záměr pronájmu bytu č. 3 v bytovém domě č. p. 101
v Domaníně. Jedná se o byt 2+0 s celkovou obytnou plochou 62,76 m2.
Čistý měsíční nájem včetně pevné složky za opotřebení topné soustavy (bez energií, otopu, odpadu,
vodného apod.) činí 6000,- Kč. Bude požadováno zaplacení jistoty při podpisu smlouvy ve výši dvou nájmů
předem, tj. 12 000,- Kč. Možnost pronájmu od 1. března 2022. Uzavřena bude nájemní smlouva na dva
roky s možností opakovaného prodloužení. Ohřev teplé užitkové vody a vytápění bytu jsou řešeny pomocí
společného tepelného čerpadla a doplňkovým elektrokotlem. Rozúčtování je prováděno na základě
skutečné spotřeby.
Žadatelem může být pouze osoba nad 18 let, která nemá/neměla dluhy po termínu splatnosti vůči obci
Domanín v posledních 6 měsících. K žádostem doručeným před 24.1.2022 se nepřihlíží, v případě
trvajícího zájmu je nutné žádat znova. Tím zájemce akceptuje vyhlášené podmínky nájmu.
Žádosti je nutné doručit na Obecní úřad v Domaníně, Domanín 33, 379 01 Třeboň v zalepené neprůhledné
obálce označené nadpisem „Byt 2+0, č. p. 101“ nejpozději do 17,45 hod 22. 2. 2022. Ve stejný den dojde
na jednání zastupitelstva obce k rozlepení obálek a k výběru nájemníků.

Jarní sběrový den sobota 19. března
Informaci za měsíc upřesníme, ale termín je již u Technických služeb objednán, můžete s ním napevno
počítat.

Klima Domanín – výstava a beseda s občerstvením 15.2. od 17 hodin v obecní hospodě
Následující pozvánkou se Vás pokusíme přesvědčit, že je možné společně snít a jít naproti hezké
budoucnosti, když ne nás, tak alespoň dětí a vnoučat. Za poslední dva roky jsme si užili z TV různých
strašidel víc než dost. Akce je přímo pro Vás občany, s úředníky se projednávalo vloni, přijďte.
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Pozvánka na výstavu, besedu a projednání
návrhu Adaptační strategie obce Domanín na změnu klimatu
v Domaníně - obecní horní hostinec
15. února 2022 od 17 hodin
Zveme Vás na přátelské posezení spojené s výstavou, projekcí a besedou k návrhům opatření v Domaníně,
která mohou mírnit dopady klimatických změn. Po těžkém období, kdy nebylo možno pořádat setkání
seniorů a další kulturní akce, Vám chceme posezení zpříjemnit drobným občerstvením.
Klimatické změny jsou již tak významné a nebezpečné, že jsou Evropa (Norské fondy) i Česká republika
(SFŽP ČR) ochotny financovat z 90% nejen tuto dokumentaci, ale i vlastní provedení opatření na území
naší obce.
Návrhy opatření Vám představí a na otázky odpoví zástupci
zpracovatele strategie firem EKOTOXA a Raddit.
Odborně nám pomáhala a na projednání bude přítomna
třeboňská ENKI, o.p.s., která provedla na území Domanína
měření povrchů termovizí s využitím vzducholodě. ENKI se
zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti solární a krajinné
energetiky, rybničního hospodaření, hospodaření s vodou v
krajině, využití přírodních i umělých mokřadů.
Chcete-li se s návrhem podrobně seznámit ještě před
projednáním, najdete ho na nově vytvořené webové
stránce http://www.klima-domanin.cz/
Připomínkovat návrhy můžete na besedě 15.2. i kdykoli
písemně až do 20.2.2022.
Dokumentace je kromě návrhů velmi zajímavým zdrojem
informací. Dozvíte se, co naměřila termovize při výzkumu
z letadla a vzducholodě v roce 2008-2013, kdo na jakém
půdním bloku hospodaří, kde jsou obecní a státní lesy,
která půda je vhodná pro zalesnění. Spousta mapek, grafů a
fotek.
Kdo by se měl s návrhy seznámit? Nikdo a každý. Nikdo, protože navržená opatření nejsou závazná a
každý, protože jde o společnou věc. Zejména by besedu neměli vynechat:
- členové zastupitelstva, protože strategickou dokumentaci budou schvalovat 22.2.2022 a protože
je obec významným majitelem pozemků v katastru,
majitelé pozemků lesních a zejména zemědělských, protože se schyluje k době, kdy agrární dotace které
dostávají, budou podmíněny realizací „klima“ opatření na části pozemků – tato
www.obec-domanin.cz
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-

adaptační strategie jim může pomoci, aby si sami vybrali a realizovali, co jim připadá
nejvhodnější,
majitelé zařízení cestovního ruchu (penziony, hospody apod.), protože návštěvníci jezdí
především za zdravou krajinou a na vlastním pozemku mohou realizovat dotované investice,
všichni občané, co chtějí mít hezkou krajinu k procházkám, stromy ochlazovanou náves a mají
děti, co si budou materiály stahovat a připravovat podle nich referáty do školy.

Z historie školy domanínské - léta 1890-1900 (3. část)
Dějepis domanínské školy není jen originálním záznamem školních událostí, ale přináší i spoustu
cenných informací o celé obci, což je o to významnější, že tehdy ještě neexistovala povinnost vést obecní
kroniku. Popisují se tady často příběhy, které bychom jinde nenašli, ale současně příběhy, které se týkaly
samotné školy. To je jeden z důvodů, proč je toto pokračování obsáhlejší.
A hned rok 1890 je toho dokladem. Byl od samého počátku velmi bouřlivý z čehož se usuzovalo na velké
bouře a povodně - a tato předtucha se skutečně vyplnila. Ale ještě než přišly ty bouře a povodně, postihlo
domanínské občany nečekané a kruté neštěstí, které přineslo nejen četná zranění, ale i smrt. Dne 14.
srpna totiž uhodilo na Vršském poli do stohu, který se zrovna dodělával. Blesk usmrtil 3 domanínské občany
a dalších 10 zranil. Stoh shořel. Velmi zlé však byly také podzimní záplavy, které způsobily nejen škody na
majetku, ale i na životech v širokém okolí. Byla protržena hráz Spolského rybníka a Světa a v Dějepise se
píše, že „celé okolí třeboňské a pak až do Soběslavi, bylo jedno moře“. Také v Domaníně a ve Spolí byla
„strašná povodeň“. Před vánoci napadl sníh a od ledna do půli března byly takové mrazy, jaké nikdo
nepamatoval. Děti ze Spolí musely zůstat 3 týdny doma a pak jim byla proházena cesta, aby mohly chodit
do školy.
Školní rok 1891 začal veseleji. 2. října totiž Třeboní projíždělo Jeho veličenstvo císař pán a na několik
minut vlak v nádraží zastavil. Byla z toho velká sláva i za přítomnosti školních dětí. A nádraží i město bylo
nádherně osvětleno.
Rokem 1892 začíná systematičtější popis školních událostí. Škola začala 16.září 1891 a skončila 31.
července 1892. Významnější událostí bylo, že do školy přišel nový katecheta, p. František Matiášek, který
nahradil p. Karla Froona.
Začaly se také vést statistické přehledy žactva. A tak můžeme číst, že v tomto šk. roce dokončilo školu 44
hochů a 33 dívek, všechny byly římsko-katolického vyznání a všechny děti byly zdrávy!
Od r. 1893 dějepis školy uvádí pravidelně také dny náboženských cvičení, a zpovědí a sv. přijímání. Bývá
také uveden seznam členů okresní a místní školní rady, jejímiž členy v r. 1893 byli: Josef Šimánek, předseda,
František Bicek, školní dohlížitel, Antonín Kaška, Václav Kroupa a Jan Kučera. Zajímavá událost se stala v
říjnu 1893, kdy začala ve škole učit ručním pracím dvacetiletá sl. Anna Kučerová, dcera řídícího Jana Kučery.
V květnu propukla spála a v důsledku toho až do konce července byla návštěva školy přerušována. Učilo se
od 10.30 do 15.30, ale škola uzavřena nebyla.
V tomto školním roce došlo k důležitému rozhodnutí, neboť místní i okresní školní rada se usnesly, že bude
zřízena nová školní třída.
Školní rok 1893/4 byl 20. září 1893 zahájen slavnostním „Vzýváním Ducha svatého“ při službách Božích
na poděkování za zvuku Te Deum laudamus. Zanedlouho, v říjnu a listopadu, bylo žactvo opět přítomno
službám Božím při jmeninách Jeho Veličenstva císaře pána a JV císařovny. Děti i s učiteli většinou chodily
na tyto bohoslužby do děkanského kostela v Třeboni.
Staly se však v tomto roce dvě události – jedna smutnější, kdy přišla epidemie spalniček, onemocněla i
rodina učitele a bylo nutno přechodně zavřít školu. Na tuto nemoc zemřel žák Václav Macek ze Spolí.
Radostná byla ta, že druhá školní síň byla upravena a byly instalovány záclony, ale především ta, že
veleslavná c.k. školní rada svým usnesením z 21.2.1894 povolila zřízení a otevření druhé třídy v r. 1895!
Tento rok docházelo do školy 98 žáků, chudí byli podporováni zapůjčením učebnic a úplné školní úlevy
požívalo 8 žáků.
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Školní rok 1894/5 začal tradičně, ostatně jako každý rok, slavnostní Boží službou při příležitosti narozenin
a jmenin Jejich veličenstva císaře a císařovny. Školní budova bývala okrášlena říšskými prapory. V prosinci
se pod vedením nového katechety p. P. Antonína Mráze konalo křesťanské cvičení v Domaníně a ve Spolí,
kde „žáky a žákyně zkoumal pan děkan sám“, vč. sv. zpovědi a přijímání. Na Silvestra 1894 vykonal ve škole
inspekci okresní školní inspektor, a to v době od 10.30 do 18.30 /!/ hod. Dne 2. března 1895 se učitelský
sbor se žactvem zúčastnil bohoslužby za zemřelého c.k. Jeho výsost arcivévodu Albrechta. Poté
následovala školní slavnost, při které řídící učitel Jan Kučera přednášel o životě arcivévody a zpívala se
císařská hymna.
V tomto roce bylo žáků školou povinných 110, ale přijatých bylo jen 94.
Rok 1895/6 však škole přinesl velkou změnu. Byla dokončena výstavba druhé třídy a byla upravena dle
stvrzeného plánu školní zahrádka a zřízeno a ohrazeno cvičiště! Druhá třída byla dokončena 28. září a v ten
den nastoupil nový podučitel pan Kamil Wenzig, absolvent učitelského ústavu v Soběslavi. Nezůstal však v
Domaníně dlouho, protože na základě vlastní žádosti byl přeložen do Klikova. Nahradil ho pan Josef Burda,
rovněž absolvent učitelského ústavu v Soběslavi. A po dlouhých 27 letech byl 7. září 1895 Jan Kučera,
vyjmenován na základě dekretu vysoké c.k. školní rady za definitivního řídícího učitele ve škole Domanín.
Přísahu složil 7. října. Kromě obvyklých slavností a bohoslužeb na počest císaře Franze Josefa a císařovny,
konaly se také vzpomínkové akce k úmrtí Jeho výsosti arcivévody Ladislava /6.9./ a Jeho výsosti arciknížete
Ludvíka Karla /25.5./.
Dne 25. ledna byl provedena kontrola c.k. okresním školním inspektorem p. prof. Antonínem Kodetem a
kromě toho byl místní školdozorce p. Jan Šírek /kmotr téměř všech dětí pana řídícího Kučery/ 3x na
kontrole v první a 4x ve druhé třídě. Školní rok byl ukončen 31.7.1896 jako obvykle bohoslužbou v
třeboňském kostele a zakončen zpěvem hymny císařské. Po návratu do školy byly žactvu vydány školní
zprávy a připomenuto, aby se dostavilo 18. srpna do školy k oslavě narozenin Jeho veličenstva
nejmilostivějšího císaře pána, což se stalo - byla zazpívána císařská hymna a škola byla vyzdobena prapory.
Školní rok 1896/7 byl zahájen obvyklými slavnostmi, ale brzy po jeho začátku došlo k velevýznamné
události pro obec Domanín i pro její školu. Dne 25. října 1896 došlo k vysvěcení nové kaple sv. Václava. Po
bohoslužbě děti zapěly píseň Tebe Bože chválíme a Sv. Václava a k žactvu ve škole měl projev okresní školní
inspektor prof. Antonín Kodet a škola byla samozřejmě vyzdobena prapory v říšských barvách. Všechny
přítomné osobnosti se podepsaly do školní kroniky a tak tam lze najít kromě zmíněného prof. Kodeta např.
ředitele třeboňského panství Josefa Šustu, pátera a vikáře p. Františka Toušku, starostu Josefa Bízka,
zámeckého kaplana Josefa Rožďála, školdozorce Jana Šírka a samozřejmě pana řídícího Jana Kučeru a další.
Zajímavá událost se stala v červnu 1897, kdy byla měřena vzdálenost Odměn od Třeboně a pak do
Domanína, za účelem „vyškolení“ žáků z chalup na Odměnách z třeboňské školy a přičlenění k domanínské
škole. Při té příležitosti si prohlédl školu c.k. hejtman Vladimír Soukup za doprovodu okresního inspektora
prof. Kodeta. Velkorysost projevil zámecký kaplan J. Rožďál, který škole daroval sbírku dřev, nerostů a lastur.
A potom už byly děti 31. července poučeny jak se chovat o prázdninách a vyzvány, aby se 18. srpna opět
dostavily k oslavě narozenin císaře Pána, která se konala v třeboňském kostele.
Ve školním roce 1897/8 se kromě obvyklých událostí spojených s oslavami narozenin a jmenin císaře a
císařovny, kromě bohoslužeb, náboženských cvičení a zkoušek, zpovědí a přijímání, odehrálo opět několik,
pro školu i Domanín, významných událostí. 28. září byla uspořádána výstava žákovských prací a ručních
prací dívek. Zemská školní rada ustanovila dosavadního podučitele v Domaníně Jana Burdu definitivním
učitelem v Kojákovicích. Jan Burda byl poté nahrazen kojákovickým podučitelem Janem Adámkem. A aby
toho nebylo málo, koncem února byl za definitivního učitele v Domaníně ustanoven p. Augustin Šenold,
učitel ze Zálší, který posléze v Domaníně působil delší čas. Všichni tři však zůstali na svých původních
místech do konce šk. roku. Vážný problém vznikl škole tím, že dne 2. října uhodil blesk do školy a požár
zničil hlavně byt řídícího učitele a hospodářská stavení. Školní rada proto rozhodla, že
bude jen půldenní vyučování, jedna třída dopoledne a druhá odpoledne a tento stav trval do konce
listopadu. Byt řídícího byl po požáru zvýšen a upraven.
www.obec-domanin.cz
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Velkou událostí pro Domanín a také pro školu byla účast na zádušních bohoslužbách zemřelého
třeboňského děkana, vikáře, biskupského notáře a rytíře řádu císaře Františka Josefa I., p. Františka Touška.
Zemřel 19.2.1898 v 73 letech a místo něj byl jmenován p. Václav Hašek, který byl 7. června uvítán též
domanínským žactvem s učiteli.
30.7. školní rok skončil v třeboňském kostele závěrečným zpěvem císařské hymny a rozdáním školních
zpráv s připomenutím nastoupit opět do školy 17. září! Zdravotní stav školáků byl po celý rok velmi dobrý.
Školní rok 1898/99 začal 16. září opět bohoslužbami, ale mnohem
rozsáhlejšími a smutnějšími, protože dne 10.9. „bylo na břehu Ženevského jezera
úkladným vrahem Luigim Luchenim probodnuto /pilníkem/ šlechetné srdce
nejvznešenější Císařovny a královny naší Alžběty“. Žactvo, učitelský sbor, ale i
představitelé obce se účastnili smutečních akcí a po bohoslužbách učitelé pp.
Kučera a Šenold vylíčili dětem život vznešené zesnulé. Na škole i jinde vlály černé
prapory.
Na fotografii Alžběta Amálie Evženie, známá pod přezdívkou Sissi, byla bavorská
princezna z rodu Wittelsbachů a po svém sňatku s Františkem Josefem rakouská
císařovna, česká a korunovaná uherská královna.
24. října došlo k významné místní události, na které bylo žactvo také přítomno. Konala se slavnostní mše,
páter Františkánů, quardian Štěpán Hoffmann z J. Hradce měl kázání a poté světil křížovou cestu, zatímco
sochu P. Marie Lourdské posvětil třeboňský pan děkan. Po slavnosti navštívil p. quardian Štěpán Hoffmann
školu a zapsal se do školní kroniky.
Školní rok jinak proběhl v obvyklém pořádku - zapsáno bylo 113 žáků a žákyň, všichni katolíci, celý rok se
těšili velmi dobrému zdraví, až v červnu dostali někteří žáci spálu. Na začátku roku se místní školní rada
usnesla, že děvčata se nebudou vyučovat tělocviku a vyučování bude probíhat od 9 do 12 hod. dopoledne
a 13 do 16 hod. odpoledne. Do II. třídy byla pořízena nová kamna, byla tam vyspravena podlaha a pořízena
skříň na učební pomůcky.
Školní rok 1899/1900 byl zahájen se 114 dětmi. Jeho náplň byla obdobná jako v minulých letech.
Proběhly oslavy jmenin a narozenin císaře i běžná náboženská výuka. Na závěr této výuky, 5. července,
byla kromě císařské hymny zpívána i papežská hymna. Významnější změna nastala v tom, že školním
dozorcem se stal namísto p. Jana Šírka p. Josef Karták, který navštívil školu 6krát. Předseda místní školní
rady p. František Mašek 4krát a okresní inspektor prof. A. Kodet jednou. Třeboňský pan děkan daroval pro
chudou mládež 3K 20 hal., zatímco katecheta školy, p. A. Mráz, daroval škole jako školní pomůcku
vycpaného tchoře.
Z vyprávění v Dějepisu školy Domanínské je zjevné, že kromě běžné výuky byla tehdy věnována velká
pozornost vštěpování náboženských a morálních zásad do mysli dětí a úcta k autoritám nejen císařským,
ale i místním a školským a pěstována úcta k rodičům a učitelům.
Skončilo století naplněné událostmi, které si dnes stěží dovedeme představit. Pro školu bylo v jeho
závěru důležité, nesnadné, ale nakonec úspěšné úsilí o otevření druhé třídy. To následující století však
přináší nové a v mnohém nadmíru zajímavé a originální skutečnosti. Těšme se proto na další pokračování
tohoto seriálu.
Třeboň, 16.1.2022
Jan Hitzger
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