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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Ze dne 29.3.2022
- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo se
zapracováním připomínek z jednání zastupitelstva do
studie stavebních úprav návsi a dále s veřejným
projednáním návrhu stavebních úprav návsi.
- ZO souhlasilo dle čl. IX, odst. 1 b) směrnice obce o
zadávání veřejných zakázek s provedením havarijní
opravy vodovodu v severní části obce za
kalkulovanou cenu 87 601,60 Kč bez DPH firmou
Jipama s.r.o. Hrachoviště.
- ZO neschválilo instalaci malých zpomalovacích
polštářů na obecní místní komunikaci mezi trafem a
odbočením na hřiště a souhlasilo s ostatními návrhy
doplnění dopravního značení v obci dle návrhu Ing.
Juřiny.
- ZO souhlasilo s prodejem zaplocené části pozemku
p. č. 213/2 v k. ú. Domanín u Třeboně o výměře cca
13 m2 za cenu 150,- Kč /m2. Přesná výměra kupované

části pozemku, která je zaplocena stávajícím
oplocením kupujícího, bude zpřesněna geometrickým
plánem pro oddělení pozemku. Kupující hradí náklady
spojené s vyhotovením geometrického plánu,
smlouvy kupní a zápisem do katastru nemovitostí.
Poplatníkem daně z nabytí pozemku je podle zákona
č. 340/2013 Sb. kupující.
- ZO souhlasilo s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí Domanín a EG.D, a. s. se sídlem
Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno za účelem
umístění kabelového vedení na pozemcích p. č.
113/6 a 1627/1 v k. ú. Domanín u Třeboně, přičemž
věcné břemeno bude zřízeno úplatně jednorázovou
náhradou ve výši 1000,- Kč bez DPH.
Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou zveřejňována na
úřední desce a na webových stránkách obce.
Martin Kolík

Z OBECNÍHO ÚŘADU
Ořezy a údržba zeleně
Pan Adam z Klikova provedl bezpečnostní a výchovný ořez nad cyklostezkou ke koupališti a nad cestou
k vodojemu. Dále provedl vykácení osmi smrků a jedné borovice na pozemku p. č. 213/2 u bytovek. Po
vyfrézování pařezů dojde k úpravě terénu a následně je možné dosadit jinou, vhodnější zeleň. Úklid klestu
zajišťoval obecní úřad. Přírodním způsobem a odborně byla p. Valentou z Domanína zaudržována
Odměnská alej, včetně likvidace klestu (zmladky na kmenech, nevhodné keře apod.). Za severní hřbitovní
zdí směrem k rybníku, kterou se chystáme letos taktéž opravit, provedl vyřezání zeleně v pásu asi 3 metrů
na požádání obce Národní památkový ústav ČR, který pozemek vlastní. Současně nás pan kastelán vyzval,
abychom zajistili úklid odpadků, které návštěvníci našeho hřbitova přehazují ze hřbitova přímo přes zeď.
www.obec-domanin.cz
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Větve, palivové dřevo
Občas se stane, že obecní úřad odklidí spadané, ořezané větve, kmen v množství např. jedné káry za
osobák. Většinou to není příliš atraktivní palivové dříví, ale je ho škoda pálit na hromadě. V energetické
krizi může být zájemců vícero, ceny zatím mírné, podle kvality průměrně 400,-Kč/káru. Pochopitelně se
jedná o úklid, nikoli cílenou těžbu. Proto není možné vyhovět požadavkům typu „nesmí tam být nic
ohnilého“, „chci jen břízu“, „chci to suché“, popř. „chci to teď“. Máte-li zájem, můžete se nechat zapsat
do pořadníku. Obdobně je možné požádat o samovýrobu v obecních lesích.

Větve, tráva a vesnice
Do třetice o větvích. Občané Domanína mohou využívat možnosti odvážet posečenou trávu a větve ze
svých pozemků. Ne vždy postačí vlastní kompost, někdo ani netopí dřevem a neopéká špekáčky. Většina
občanů u toho přemýšlí, chová se ohleduplně a k větvím nedává mokrou trávu, která nejde seštěpkovat
ani spálit. A tam kde patří jen tráva, listí, aby vznikl dobrý kompost, tak tam ti méně přemýšliví a nepoučení
vozí i větve a to i do obecních plastových kompostérů. Ještě méně asi přemýšlí člověk, co poradí lidem,
firmám z jiných obcí: sem do Domanína můžeš. Následnou manipulaci, obracení, likvidaci si dovedou
představit všichni. Určitě jiné obce a města řeší to samé a v mnohem horším měřítku. Jsme vesnicí a život
zde přináší řadu levných výhod, chraňme si je navzájem i proti vetřelcům. Děkujeme.

Ubytování uprchlíků v Domaníně
Obdrželi jsme od kraje, resp. státu kvótu 5 uprchlíků, předjednali jsme 7 míst v penzionech (děkujeme
jim), dál už nás nikdo nekontaktoval, tato možnost padla. Prostřednictvím obecního úřadu není
v Domaníně ubytován žádný uprchlík a pravděpodobně ani nebude. Pro extrémně nouzovou situaci,
kdyby taková nastala, jsme zvažovali vybavení školící místnosti v hasičárně k dočasnému pobytu.

Pomoc obcím postižených tornádem
Minulý rok jsme občanům slíbili informaci, jak konkrétně jsme pomohli. Přijali jsme usnesení o naturální
pomoci do max. výše 50 tis. Kč. V prvním sledu byl dostatek pomocníků i prostředků, což jsme ověřili ve
spolupráci se starostou Domanína u Bzence panem Ratajským. Chtěli jsme pomoci jako obec obci, třeba
výsadbou zeleně. Jak se ukázalo, tak o postižené obce bylo krajem a státem dobře materiálně a finančně
postaráno. Například na uvažovanou výsadbu zeleně vypsal stát dotace 100 % a s penězi poslanými před
realizací. Kontaktovali jsme starostu na obecním majetku nejponičenější obce a dali nabídku naturálního
daru ve výši cca 25 tis. Kč, co by potřebovali. Nabídka nebyla využita. Obce více než materiální pomoc nyní
potřebují vše dobře zvládnout, obnovit, dohlédnout na opravy, zadministrovat.

Obecní hostinec pronájem
Obec Domanín nadále nabízí pronájem nebytových prostor v domě č. p. 101 o celkové výměře 93,9 m2 +
zahrádka pro provozování hostinské činnosti. Zájemce si může po domluvě prostory prohlédnout – tel. č.
starosty 725 582 369.
2
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KONEČNĚ REKONSTRUKCE ŠKOLY
Část 6.
Léta 1909-1913
Školní rok 1908/9 byl podobný jako rok předchozí. 2. prosince 1908 se konala velká celodenní jubilejní
slavnost na ukončení roku oslav 60 let panování císaře Františka Josefa. Po závěrečném provolání 3x
„SLÁVA“ byly rozděleny mezi děti rohlíky a uzenáče, darované místní školní radou a tak mohl pan řídící
učitel konstatovat, že při slavnosti byla nálada výborná a radostná!
Pro děti bylo v průběhu roku určitě atraktivní, že výuka často probíhala v přírodě i lese, a to i v zimě, ale
zejména v létě v hodinách tělocviku, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Děti se učily se zvláštní pílí nejen
sázení stromů, ale také zahradnictví a včelařství. Díky velké obětavosti pana učitele Šenolda byla naplno
využívána pokusná louka a pole ve Spolí, která byla označena jako příklad pro zemědělce! Děti měly radost
i z různých her, ze závodů v běhu, koupání a plavání.
Pan řídící učitel si pochvaloval i dobrou shodu mezi školou a osadníky obcí Domanín a Spolí. Nepříjemné
pro školu bylo, že pan učitel Šenold musel na operaci, která byla provedena v tehdejším Německém Brodě,
nyní Havlíčkově Brodě. Na 2 měsíce ho úspěšně nahradil pan Josef Pumpr z Břilic.
Školní rok 1909/10. Dne 9. října byla obměněna místní školní rada a jejím předsedou se stal Josef Šírek,
školním dozorcem pak Tomáš Matějka. Výuka však začala až 26.listopadu. Důvodem opožděného zahájení
výuky byla dlouho očekávaná a připravovaná rekonstrukce školní budovy, bytů učitelů, sociálních zařízení
i venkovních objektů. Rekonstrukce započala 16. srpna 1909 a kolaudace proběhla 23.11. Současně byla
zahájena přístavba školy, která však byla dokončena až v létě 1910. Obojí prováděl J. Záruba z Třeboně.
Její průběh přinesl pro žáky, ale i pro učitele velké nepříjemnosti, ale i náklady, neboť došlo např. ke zničení
nábytku učitelů, který byl přemístěn na půdu, kde pršelo a zatékalo. Rekonstrukce a přístavba však velmi
zlepšily prostředí a podmínky pro výuku, byla přistavěna také nová třída. A pořízení hromosvodu se brzy
ukázalo jako velmi prozíravé. Celkové náklady činily 18778 K, 30 hal., podílela se na nich 2/3 obec Domanín
a 1/3 Spolí.

Stavitel Josef Záruba (1869 – 1938).

V letech 1898–1912 pracoval jako civilní inženýr a stavitel v Č.
Budějovicích. V roce 1908 si zde postavil rodinný dům U Tří lvů. V roce
1910 přemístil sídlo své firmy do Prahy a od roku 1912 zde žil. Za první
sv. války byl v domácím protirakouském odboji a finančně podporoval
rodinu T. G. Masaryka po jeho emigraci.
Je autorem některých významných staveb. V roce 1909 navrhl budovu
české státní školy průmyslové v Českých Budějovicích. Vypracoval projekt
elektrárny v Prostějově, budovy Výzkumného ústavu československého
průmyslu cukrovarnického, podílel se na projektování vodní nádrže
Štěchovice. Ve 30. letech spolupracoval na výstavbě československého
pohraničního opevnění.

www.obec-domanin.cz
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Nicméně předepsané slavnosti i náboženské obřady škola připravila a děti je absolvovaly i v období do
zahájení školního roku dne 26.11. Po mnoha letech odešel do důchodu okresní školní inspektor pan prof.
A. Kodet, který školu pravidelně navštěvoval a nahradil jej p. Josef Pešek. Svůj úřad nastoupil 1.2.1910.
Návštěva školy a také úroda a obec tento rok trpěla velmi deštivým počasím. Dětí bylo 113 a byly zdravé.
Školní rok 1910/11 proběhl také v poklidném tempu. Při velkých oslavách císařových 80. narozenin byly
vyvěšeny prapory a zpívány písně. 28. září – pouť v Domaníně - proběhla slavnost v místní kapli sv. Václava.
Po ní, za přítomnosti všech obyvatel Domanína a Spolí, byla nová škola důstojným p. Karlem Klemkou z
Třeboně vysvěcena. Poté měl „úchvatný“ projev pan učitel A. Šenold a slavnost ukončil předseda místní
školní rady p. Josef Šírek, hlavní iniciátor a garant rekonstrukce školy, a na závěr, jak jinak, byla provolána
3x sláva císaři a zazpívána rakouská hymna.
Pro školu bylo důležité, že všechny děti byly celý rok zdrávy. Bylo jich 111. Docházka byla velmi dobrá.
Kromě výuky a vycházek do přírody v hodinách tělocviku, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu, děti také
hodně sportovaly, koupaly se a poprvé je také zmíněna jízda na koni!
Pro občany Domanína a Spolí však nastaly velké problémy. Na podzim byla od myší a mokra zničena setba
obilí a sedláci museli 2x sít. Na začátku června zase přišlo dlouhotrvající sucho a nesnesitelné parno a
teprve 15. srpna přišel prudký liják s bouří, při které blesk 2x sjel po nedávno instalovaném hromosvodu
školy. Nesklidilo se skoro žádné žito a pšenice, otavy a jetel vyschly, brambor bylo málo, dobytka a masa
bylo tudíž také málo a bylo drahé. Ale kronika obsahuje úsměvnou poznámku: „Nářek velký u sedláků
našich, ač mají hodně peněz“.

Foto z cca roku 1910. Mezi žactvem s řídícím učitelem Augustinem Šenoldem nechybí chlapec bez bot a zdráv (druhý
zprava dole) ani chlapec, který své „nadšení“ z fotografování doprovází zíváním (třetí zprava dole).
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Školní rok 1911/12 probíhal klidně. Císařovy oslavy i náboženská výuka proběhly jako obvykle. Přišel však
nový učitel náboženství důstojný pan František Kubata, kooperátor z Třeboně, po Karlu Klemkovi.
Děti měly velkou radost z několika událostí: 2. prosince se konala slavnost nazvaná „Vše pro děti“. 3. května
se konala stromková slavnost, při které byly kolem rybníka Hasič vysazeny topoly a další stromy věnované
panem řídícím F. Štufkou a panem učitelem A. Šenoldem, kteří také objasnili význam slavnosti. Práci
vykonaly samotné děti. 17. června byla konána květinová slavnost i za přítomnosti důst. pána Fr. Kubaty.
Vydařila se výborně a děti jako dárek dostaly jednu kytku s květináčem a jednu květinu a měly velkou
radost. Další velkou událostí pro děti byl celodenní výlet žáků II. třídy do sklárny v Suchdole. Pan učitel
Šenold ze svého zaplatil dopravu dětí tam i zpět.
Zejména menší děti v průběhu roku trpěly kašlem, spalničkami a příušnicemi. Počasí však bylo tentokrát
výborné, docházka velmi dobrá a úroda se vydařila. Ale brambory hnily a drahota strašná!!-jak psáno jest.
Školní rok 1912/13 začal dne 16.září jako obvykle vzýváním Ducha svatého, když předtím ve dnech 13.15.září byl proveden zápis všech školních dětí. Skončil 15. července 1913 účastí žactva i učitelů na Te Deum
v kostele v Třeboni. Stav učitelstva byl stejný jako v předchozím roce.
Radost dětem jistě přinesly stromkové slavnosti v Domaníně a Spolí. Bylo vysázeno množství stromů ze
sazenic vypěstovaných učiteli, mimo jiné 24 topolů balšámových a mnoho odnoží bylo vysázeno také na
„Prašivém vršku“. A ještě 60 stromků si děti odnesli domů k domácímu vysázení. 2. prosince se konal také
dětský den.
I. třída měla celodenní výlet ke Spolskému mlýnu, do Spolí a na Spolskou hráz. II. třída byla téhož dne v
Borovanech, Trocnově navštívila také Ledenice. Dopravu opět ze svého uhradil pan učitel Šenold a
současně nemajetné děti obdaroval jídlem.
Žáků bylo v tomto roce 98. Návštěva školy byla velmi dobrá, prospěch výborný, trestů vůbec nebylo.
Dějepis školy však zaznamenal i 3 významné společenské události:
1. „Drahota v tomto roce velice, velice stoupla a na všechny vrstvy účinkovala strašně“. Pro srovnání s
dnešní inflací: např. 1 hl pšenice ze 14,60 korun na 15,20, hl brambor z 2,30 na 2,70K, kg másla z 2,26 na
2,88K, 7 vajec ze 42 na 44 hal., kg srnčího z 1K na 1,40K, pivo litr až na 28 haléřů apod. Ševci i krejčí zdražili
výrobky nadmíru!!
2. Sněmovní stálá komise vypracovala nový zákon o učitelských platech. Protože však sněm 5 let nezasedal,
zákon dosud nebyl uveden v skutek – říká dějepis. Učitelská bída se stala příslovečnou.
3. Smutná předzvěst blížícího se soužení. Na podzim r. 1912 se vzbouřili Černohorci, Srbové, Bulhaři a
Řekové proti Turecku a začátkem jara 1913 Turka ve všech bitvách porazili. Po slavných vítězstvích se však
všichni vrhli na Bulharsko, i Turek poražený a k nim přidalo se zrádně i Rumunsko….říká nám dějepis školy
Domanínské.
A tyto události jakoby předznamenaly nadcházející válečné soužení, které se hluboce dotklo mnoha ras,
národů, měst i vesnic, vč. Domanína a jeho školy.

15. března 2022
Jan Hitzger
pokračování příště
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PŘÍSPĚVKY OD OBČANŮ

Nenechávejte volně pobíhat psy v přírodě
Tak jako v ostatních vesnicích a městech, tak i u nás vlastní mnoho z našich občanů psa. Ať je to pes
lovecký, či společenský, každý by měl mít alespoň základní vychování.
Stejně jako v předchozích letech apeluji na majitele psů, aby své čtyřnohé miláčky nepouštěli z vodítka. Po
celý rok se v přírodě něco děje, obzvlášť v jarním období, kdy je lesní zvěř volně pobíhajícími psy nejvíce
ohrožena a proto je třeba mít svého psa pod trvalým dohledem.
V jarních měsících se začínají rodit veškerá mláďata. Připomínám, že například u čerstvě narozených
zajíčků i jiných druhů zvěře matka od mláďat odchází, aby svým pachem nepřivábila predátory. Mláďata
samotná totiž po narození mají minimum pachu a jsou tak chráněna proti dravcům a ostatním predátorům.
Proto prosím všechny návštěvníky lesa, aby v případě, že zahlédnou opuštěné mládě, se k němu
nepřibližovali. V žádném případě se ho nedotýkejte, pach člověka by pak matku odradil od další péče
o potomka. Obzvlášť nebezpečné je setkání s divočáky. Pokud narazíte na bachyni se selaty, může to pro
pejska skončit tragicky.
Byli bychom Vám tedy nesmírně vděčni, pokud si uvědomíte nebezpečí, které volným pobíháním psů v této
době vzniká živočichům v přírodě, ale také Vašim psím miláčkům a snažili se je ochránit.
Myslivecký hospodář MS Domanín Ing. Jan Bicek
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Brigáda domanínských myslivců
Dne 7. 4. 2022 proběhla každoroční
brigáda domanínských myslivců, při
které byly posbírány odpadky v okolí
silnic ve všech směrech z obce. I přesto,
že práci komplikoval silný vítr, podařilo
se nasbírat 4 plné přívěsy odpadků
všeho druhu. Uklizeny byly také
přilehlé polní a lesní cesty.
Za MS Pláně Domanín
Veronika Pouzarová

KULTURA

Sbor dobrovolných hasičů Domanín
ve spolupráci s domanínskými maminkami

zve děti na

Kdy: neděle 22. května 2022 od 14 hodin
Kde: sportovní areál u myslivny

Těšte se tradičně na spoustu zábavy, her a dobrůtek.
Za bezpečnost dětí na akci zodpovídají jejich rodiče.

Jaroslava Žemličková

www.obec-domanin.cz
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Myslivecký spolek Pláně Domanín
Vás zve na zábavné a naučné
„
Kdy: 22.5.2022 od 14:00 hod.
Kde: Sportovní areál a hasičárna Domanín

Pro děti i dospělé bude připraven pestrý program…
Ukázky mysliveckých tradic a loveckých signálů
Střelba ze vzduchovky
Ukázky sokolnictví
Občerstvení
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