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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 29.3.2022
- Zastupitelstvo obce se konalo po uzávěrce tohoto
čísla a usnesení otiskneme příště.

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní cesta okolo parku u hrobky
Cesta zajišťuje dlouhodobě propojení cyklistů z Třeboně (přes park nelze) a návštěvníků autokempu
s koupalištěm Ostende, popř. se hřbitovem u Jiljí. Po odstranění náletů bylo provedeno oživení povrchu
cesty. Došlo ke stržení drnu, doplnění kameniva a zaválcování v délce cca 175 m – viz fotografie.
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Sběrové dny - změna u azbestu
S novou legislativou je možnost nadále odkládat vlnité desky, trubky apod. z azbestu, ovšem již jen
zabalené např. v pevných pytlích, uzavřených bednách, obvázané smršťovací fólií tak, aby nemohlo
docházet při převozu na skládku k rozptylu po okolí. Novinku jsme tentokrát předem občanům neoznámili,
tak ve dvou případech vznikla drobná komplikace, za níž se ještě jednou omlouváme. Tentokrát jarní
sběrový den přinesl odvoz cca 2,5 kontejneru odpadu.

Počet obyvatel Domanína se poprvé v historii přehoupl přes 400 obyvatel
Počet obyvatel a počet domů jsou se zájmem sledované údaje. Český statistický úřad nabízí počty za
jednotlivé obce v časové řadě po cca 10ti letech od roku 1869, výjimkou je válečný rok 1940, kdy sčítání
neproběhlo. Z vývoje počtu obyvatel v Domaníně je patrné, že od roku 1869 do roku 1930 byl poměrně
stabilní počet obyvatel okolo 350ti, pak ovšem díky II. sv. válce, rozvoji průmyslu a změnám
v zemědělském hospodaření došlo k výraznému odlivu obyvatel do měst (282 obyvatel v roce 1950 a ještě
v roce 1980 žilo v obci jen 272 obyvatel). V letech 2001-2021 ve spojení s novou výstavbou došlo k nárůstu
počtu obyvatel o cca 100 na 398. V březnu tohoto roku dosáhl počet obyvatel 410. Zatímco např. v roce
1910 stačilo na 382 obyvatel pouhých 59 domů, pak v roce 2011 žilo 372 obyvatel ve 124 domech.
rok
počet obyvatel
počet domů

1869
372
55

1880
351
58

1890
319
58

1900
351
58

1910
382
59

1921
343
59

1930
367
70

1950
282
73

1961
291
72

1970
288
71

1980
272
64

1991
316
88

2001
303
96

2011
372
124

2021
398
ČSÚ

2022
410
ČSÚ

Zdroj: MV ČR a ČSÚ
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Ubytování uprchlíků v Domaníně
Po vyčerpání ubytovacích kapacit
státu a kraje přidělil stát vládním
nařízením v nouzovém stavu
minimální kvóty pro jednotlivé
kraje a kraje pak pro jednotlivé
obce. Obec Domanín obdržela
kvótu min. 5 osob. Do kvóty se
počítají ubytování ve vhodném
obecním objektu (nikoli provizorní
záchyt v tělocvičnách, kulturácích
apod.) a kvóta je též splněna,
pokud jsou uprchlíci ubytovaní
v penzionu. Do kvóty obce se též
nepočítají uprchlíci ubytovaní
v rodinách.
Penziony mají majitelé na výdělek, zejména v letních měsících, kdy obsazenost dosahuje až 100 %.
Vzhledem k tomu, že válka s utrpením může trvat dlouho, třeba i v řádu měsíců, může být problematické
nabídnout penzion pro tyto účely. Přesto se jisté možnosti objevily a mohli jsme krajskému krizovému
štábu nahlásit možnost uprchlíky přijmout a dokonce někteří z Vás již pomáhají ubytováním či dary.
Situace není zcela přehledná, obdrželi jsme i informaci, že v maximální variantě cca 500 000 uprchlíků nám
dají kvótu ubytovat min. 15 osob. Vzhledem k tomu, že stát přispívá ve výši přibližných nákladů a i kraj je
připraven alespoň materiálně pomoci, není to pro obec nějaká přehnaná zátěž s nepříznivým dopadem na
Vás občany.
Otázka přijetí uprchlíků neleží v rovině jestli to chceme. Jednou už státní hranici překročili, nenastoupila
policie a vojsko, aby ženy s dětmi vrátili zpět. Proto nezbývá než tento fakt přijmout, o uprchlíky se v rámci
státu a kraje spravedlivě rozdělit a postarat se o co nejhladší průběh. Děkujeme za pochopení a toleranci.

POKLIDNÁ LÉTA V ŽIVOTĚ ŠKOLY
Část 5.
Léta 1905-1908
Počínaje rokem 1905 je Dějepis školy Domanínské bohatší na informace o její činnosti.
Školní rok 1904/05. Po odchodu pana řídícího Jana Kučery logicky došlo i ke změnám personálu školy. 1.
února 1905 byl zastupující správce školy Augustin Šenold zproštěn funkce správce a na jeho místo byl
definitivním řídícím učitelem ustanoven pan František Štufka, původem z Jílovic, dosavadní řídící učitel v
Šalmanovicích. Do Šalmanovic naopak koncem února odešel, v Domaníně krátce sloužící, Jan Koudelka.
Pan František Štufka 12.2. složil přísahu a téhož dne nastoupil službu. Byl ve škole hezky uvítán představiteli
obcí, hasiči, školní radou, učitelským sborem a pan učitel A. Šenold ho představil žactvu vřele procítěnou
řečí. Dalšími učiteli zůstali pan páter Karel Linhart - náboženství, Anna Kučerová - ruční práce. Žáků bylo
138. Z mimoškolních událostí lze zmínit živelnou pohromu, kterou hlavně ve Spolí způsobily kroupy a zcela
zničily osení žita a ovsa.
www.obec-domanin.cz
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Další školní rok 1905/6 proběhl jako obvykle.
Nezvyklou zajímavostí bylo, že 30. ledna 1906 bylo
vzpomenuto úmrtí ženatého korunního prince
Rudolfa, který se v r. 1889 ve svých 30 letech zastřelil
na zámečku v Maierlingu u Vídně, přičemž ve stejný
den na stejném místě zemřela z ne zcela
vyjasněných důvodů, ale asi zastřelením, jeho
těhotná, mladičká - necelých 18 let - a krásná
milenka, baronesa, Mary Vetsera. Dítkám bylo
sděleno, jak velikou ztrátu jsme utrpěli! a jakou
bolest prožívalo Jeho Veličenstvo! Byly provedeny
změny v místní školní radě, namísto předsedy Jana
Štěcha byl zvolen Jan Šírek a Josef Šírek se stal
novým dozorcem. Koncem března onemocněl pan
učitel Šenold těžkým zápalem plic a do konce šk. roku již nenastoupil. Nicméně učinil krásný skutek tím, že
vysázel na návsi obce Domanín 14 kaštanů, jím samým vypěstovaných ve školní zahradě. Děti byly zdravé, až
na několik případů spály a radovaly se z přírodopisných a zeměpisných vycházek a také z plavání a koupání.
Ve šk. roce 1906/7 jako obvykle pokračovaly náboženské obřady a výuka a obřady na počest císařovy rodiny.
Navíc 5. listopadu bylo žactvo seznámeno s úmrtím arcivévody Otty, bratra následníka trůnu Františka
Ferdinanda. Velké vzrušení nastalo 15. dubna 1907, když cestou do Prahy zavítal do Třeboně c.k. Jeho
veličenstvo František Josef I., kde byl uvítán „nejuctivěji a nejsrdečněji, sbor učitelský s dítkami byl přítomen a
všichni viděli předobrotivou a přemilou tvář milovaného mocnáře a nadšeni jsme byli s láskou vroucí rozjařeni!
A na vysokou památku téhož dne vysázeny byly stromy v Domaníně a vysokokmenné růže ve školní zahradě“.
Tak psáno v dějepise školy. Je dnes téměř neuvěřitelné, jak se tehdy císařská rodina oslavovala. Třikrát se konaly
z iniciativy pana učitele Šenolda i stromkové slavnosti při nichž pronesl k žactvu vřelou řeč. Stromy vypěstoval
opět sám jmenovaný. Toho roku hodně dětí onemocnělo příušnicemi, ale žádné neumřelo. Vycházky byly
konány, výuka plavání pokračovala. Škole se v tomto šk. roce dostalo vícenásobné pochvaly a poděkování od
c.k. okresního hejtmana Karla Dostrašila a také ze strany knížete pána Adolfa Josefa ze Schwarzenbergů.
I ve šk. roce 1907/8 nový pan řídící učitel velmi dbal na to, aby byl ctěn a oslavován císař a jeho rodina. Vrcholem
v tomto školním roce se stalo 2. prosince 1907 zahájení oslav při příležitosti 60 let panování Jeho veličenstva
„významného a památného dne, který v dějinách vlasti naší bude zapsán zlatým písmem, jubileum, které veškeří
věrní národové hodlají oslavit velkolepým holdem vznešenému vládci, a to tím radostněji, že šťastně překonal
chorobu, jež milovaného císaře vážně ohrožovala“ jak je zapsáno v Dějepise školy. Tehdejší úřady již 2 roky
dopředu vyzývaly k přípravám na tyto oslavy! A v tomto roce se začaly oslavovat také narozeniny následníka
trůnu Františka Ferdinanda z Rakous a Este a jeho manželky Žofie z Hohenbergu, který se svojí rodinou často
pobýval nedaleko – na svém zámku v Chlumu u Třeboně. A byl vzpomenut dokonce i den úmrtí maršála
Radetzkého.
Pro děti však byly bezpochyby atraktivnější jubilejní stromkové oslavy, spojené nejen s výkladem učitelů, ale i
sázením stromů. Tentokrát se konaly 28. dubna 1908. Bylo poukázáno na prospěšnost a důležitost stromů a byl
vzpomenut i přísný zákon o stromech, vydaný již císařem Karlem IV. Pan učitel Šenold pak děti poučil jak stromy
sázeti, pěstovati, ošetřovati a milovati a dítky pak se sborem učitelským samy stromy sázely, jámy kopaly, kůly
do země upevňovaly. Stromy – 2 lípy a 10 javorů – daroval kníže Jan ze Schwarzenbergů a ve Spolí byla doplněna
alej na 37 stromů. Nálada byla krásná a veselá a místní školní rada darovala dětem pečivo.
Stále je vedena statistika přítomnosti žáků a zameškaných dní ve škole. Žáků bylo v tomto roce 113 a jejich
zdraví bylo velmi dobré. Kronika obsahuje i informaci o tom, že celý červen a červenec vůbec nepršelo a úroda
byla velmi špatná, zvláště oves, žito a druhá senoseč. Byla však velká úroda jablek a švestek.
pokračování příště, Jan Hitzger, 15. března 2022
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