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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

Ze dne 16.8.2022   

- Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) souhlasilo 
s uzavřením smlouvy kupní na prodej 
ojetého hasičského dopravního automobilu 
VW Transporter nejvyšší nabídce za kupní 
cenu 61 000 Kč.  

- ZO schválilo vzhledem k velkému počtu 
žádostí rozpočtové opatření navyšující výdaje 
na dotace občanům pro úspory energie a 
obnovitelné zdroje o 105 000,- Kč.  

- ZO souhlasilo s oslovením vlastníků 
pozemků potřebných pro výstavbu 
cyklostezky Domanín – Třeboň s nabídkou 
na prodloužení smluv budoucích kupních o 4 
roky nebo na odkoupení potřebných částí 
pozemků již před realizací stavby, přičemž 
kupní cena bude v obou případech 
valorizována na 150 Kč/m2. 

- 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 pozemku p. č. 1098/23 v k. ú. 
Domanín u Třeboně, přičemž věcné břemeno 
bude zřízeno úplatně jednorázovou 
náhradou ve výši 1 000,- Kč bez DPH. 

- ZO souhlasilo s poskytnutím finančního 
příspěvku Oblastní charitě Třeboň na rok 
2022 ve výši 10 000,- Kč darovací smlouvou. 

- ZO neschválilo text výzvy k podání cenové 
nabídky a návrh smlouvy o dílo na akci 
„Oprava střešního pláště na BD č. p. 92, p. č. 
270 v k. ú. Domanín u Třeboně“.  

- ZO souhlasilo s koupí geometrickým 
plánem 727-46/2022 nově vytvořené p. č. 
18/5 - trvalý travní porost o výměře 12m2, LV 
č. 553 k. ú. Domanín u Třeboně, celkem za 
dohodnutou kupní cenu 3.600,- Kč. Veškeré 
výlohy spojené se smlouvou včetně nákladů 
spojených se schválením smlouvy 
opatrovnickým soudem hradí obec Domanín. 
(Pozn.: pozemek podél cesty k vodojemu.). 

 

 

Pozn.: Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou 

zveřejňována na úřední desce a na webových 

stránkách obce.     

Martin Kolík 
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vyčištění stoky Vrchy – Svět 
S pomocí brigádníků a malého bagříku byla vyčištěna stoka v délce 320 m. Její stav neumožňoval řádný odtok vody 

ze sklepů rodinných domků. Po desítkách let nečištění se dno stoky prohloubilo o cca 40 cm na původní hloubku. 

Převažující ruční práce umožnila zachovat vrostlou zeleň po obou stranách. Stoka je častým úkrytem pro zvěř a 

ptactvo.  

 

Dopravní doznačení obce 

Na základě souhlasu příslušných orgánů probíhá 

doplňování dopravního značení v obci. Celkem bylo 

obcí zakoupeno 16 dopravních značek a 3 dodatkové 

tabulky. Označení slepých ulic na Vrchách, dole u trafa, 

u cesty k vodojemu a do ulice v severní části obce, 

pomůže omezit zbytečné vjezdy do těchto ulic. 

K omezení rychlosti na 30 km/hod dojde na dlouhé 

rovince místní cesty ke hřbitovu. Při výjezdu 

z koupaliště a výjezdu od domků na hlavní silnici mezi 

dolní hospodou a parkovištěm pomůžeme zrcadly.  

 

Prodloužení vodovodu 

V rámci sportovního areálu ke cvičišti hasičů byl prodloužen firmou Jipama s.r.o. vodovod o 76 m a 
přemístěn nadzemní hydrant, cena 96 tis. Kč bez DPH.  
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PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELŮM A PRACOVNÍKŮM OBECNÍHO ÚŘADU  
 
Dovolte mi poděkovat všem zastupitelům obce, kteří se podíleli na rozhodování a činnosti obce. Práce 
zastupitele je jako každá jiná, ale nese s sebou i tlak veřejnosti. Proto každý zastupitel, který usilovně, nezištně 
a s čestnými úmysly vykonával tuto funkci, a zvláště v exponovaném Domaníně, má můj obdiv a úctu.  
 
Taktéž chci poděkovat paní účetní za kvalitně vedené účetnictví, které je každoročně ověřováno auditem. Dále 
našim „vodákům“, kteří se starali o náš vodovod a čističku, správcům hřiště, hasičárny, hřbitova, kostela a 
kapličky. Zvláštní poděkování patří panu Josefovi Markovi za údržbu a čistotu obce a dalším pomocníkům, kteří 
přispívají k jejímu fungování. Všem přeji, aby měli chuť nadále obci pomáhat.  
          Ing. Martin Kolík, starosta obce 

 
Fotky M. Kolík: upravené prostory obce Domanín 
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VÍTĚZSTVÍ SLAVÍ I DOMANÍNSKÁ ŠKOLA 
Část 10. 
Léta 1918 - 1921 
 

Školní rok 1918/19 započal 16. září 1918 a skončil 28. června 1919. Do 28. října šlo ve škole všechno starým tempem. 
Jen takto stroze uvádí události těchto několika zbylých válečných týdnů Dějepis školy domanínské. Potom ale 
následuje: 

DNE 28. ŘÍJNA 1918 vstoupil v život           
          „SAMOSTATNÝ STÁT ČESKOSLOVENSKÝ“ 

 

Nejvyšším úřadem jest N á r o d n í  v ý b o r  v Praze, pak Národní 
shromáždění a Národní rada v Paříži. 
 

I škola slaví. Přišlo to náhle – neočekávaně – radost – rozčilení u všech! Konečně po 300 letech utrpení a hanby a 
bídy! Nechtělo se tomu předem ani věřiti! A kdo nás osvobodil? Naši osvoboditelé jsou: 

„M a s a r y k   a   W i l s o n! “ 
„Těm dík a sláva nehynoucí“ 
 

Těmito slovy uvítala škola konec první světové války a vznik Československého státu. Nebyli to však jen Masaryk a 
Wilson, byli zde Milan Štefánik, statečný generál, zástupce Masaryka, Edvard Beneš, tajemník Masarykem vedené 
Československé národní rady, další významní spolupracovníci. Současně obrovskou zásluhu na uznání 
Československa velmocemi mají legionáři. Ti se tvořili z přeběhnuvších čs. vojáků a zajatců, kterých jen v Rusku bylo 
na 250 000 a kteří se proslavili nejen po boku vojsk Dohody např. svojí odvahou a vítěznou bitvou u Zborova nad 
početnější a lépe vyzbrojenou rakousko-uherskou armádou, ale i statečným bojem proti ruským bolševikům, ve 
kterém nakonec zůstali sami bez pomoci západních velmocí.  Mnoho legionářů se rovněž z války nevrátilo, o nich se 
málo ví, a je pravděpodobné, že byli někteří i z Domanína, možná i nezvěstný syn pana řídícího učitele Kučery 
Vojtěch, který narukoval a účastnil se bojů na ruské frontě. 
Obšírně je v Dějepise školy komentován konec panování rodu Habsbursko-Lotrinského. Konečně je osvobozen český 
i německý národ z vlády Habsburků! - říká se v Dějepise. Následuje historické zhodnocení vlády 
„Hábichů“ samozřejmě v negativním duchu. To by mohlo být na samostatnou kapitolu. 
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Teprve závěrem jsou uvedeny některé informace týkající se Domanína a školy. Občany i školu nejvíce sužovala 
drahota, která dosáhla nevídané výše. „Vše je, ale nic nelze koupit! Lichváři a keťasové slaví trumfy!“- píše se ve 
školní kronice. 
Okresní školní inspektor Oskar Heyberger rezignoval a odešel do Prahy učit francouzštinu. Zastoupil ho řídící učitel 
z Cepu pan František Blažek, pak pan učitel František Krška ze Staré Hlíny a posléze se okresním školním inspektorem 
stal pan ředitel Josef Kolář. 
Veliká změna nastala přímo ve škole. Pan učitel Augustin Šenold byl po 21 letech statečného a obětavého působení 
v Domaníně na vlastní žádost přeložen na místo definitivního řídícího učitele do Lutové dnem 1. ledna 1919. Na jeho 
místo byl prozatímně jmenován pan Karel Mach, působící ve Stříbřeci, kde v té době, shodou okolností, zdatně 
působil pan učitel Jan Šenold. 
Učitelé dostali zvýšené platy a nákupní a drahotní příplatek. Žáků bylo v tomto školním roce na počátku 80 a na konci 
72. 
 
Školní rok 1919/20 započal 16.9.1919 a skončil 30.6.1920. Konaly se při této příležitosti také školní slavnosti, ale 
měly již zcela jiný ráz. Namísto rakouské hymny byly zazpívány česká a slovenská hymna a namísto slavností na počest 
nejvyšších narozenin císaře byl důstojně oslaven 28. říjen jako státní svátek. Byly však oslaveny narozeniny 
prezidenta T. G. Masaryka 7. března 1920. Řečnili oba učitelé, obraz TGM byl ověnčen a za přítomnosti žactva i 
občanů na čele s předsedou místní školní rady byly zapěny obě hymny. Po nových volbách prezidenta republiky dne 
20. května 1920, kdy byl opět zvolen T. G. Masaryk, byly vyvěšeny na škole prapory. 27. března byla konána do té 
doby nemyslitelná slavnost na počest 300. letých narozenin Jana Amose Komenského. 
Inspekci na zdejší škole již vykonal nový okresní školní inspektor pan Josef Kolář dne 18. května a 9. června. Změnil 
se také ve škole působící katecheta a namísto pana pátera Františka Kubaty přišel pan páter Karel Klenka. Pan učitel 
Jan Podolák z Mladošovic byl toho roku ustanoven definitivním učitelem v Domaníně, dříve působil v Lutové. 
Učitelka ručních prací paní Františka Zvonková vážně onemocněla a v době její zdravotní dovolené ji zastoupila slečna 
Růžena Jindrová, rodem z Lužnice. Novým předsedou místní školní rady se stal pan Jakub Martínek. Zemřel člen 
školní rady pan Josef Matějka a na jeho místo byl zvolen pan Josef Šírek. 
Zdravotní stav žactva byl dobrý. Na počátku školního roku bylo dětí 75 a na jeho konci 67. 
Toto jsou poslední zápisy pana řídícího učitele Františka Štufky, který v Domaníně působil po dobu 16 let poté, co 
převzal řízení školy po panu řídícím Janu Kučerovi v r. 1904. 
 
Školní rok 1920/21 začal tentokrát již 1. září 1920 školní slavností. Byl opět poznamenám změnami v osazenstvu 
školy. Řídící učitel pan František Štufka nastoupil 1. září zdravotní dovolenou a dnem 1. března byl na vlastní žádost 
penzionován. Zachoval si u žactva, učitelského sboru i všeho občanstva památku coby člověk nezištný a obětavý. 
Pracoval v nelehké době a zejména válečná léta ho poznamenala i na zdraví. Kromě své profese byl vášnivým 
sběratelem starožitností. Daroval a odprodal mnoho cenných věcí městskému muzeu v Soběslavi a sám měl pěknou 
sbírku starých knih a zbraní. Jeho nástupcem se stal pan učitel Václav Novák, narozený v Řípci. Panu učiteli Janu 
Podolákovi byla dána správa školy v Rapšachu a za něho vyučoval pan učitel Jan Vážný z Horusic. Za penzionovanou 
učitelku ručních prací Františku Zdeňkovu nastoupila paní Juliana Jelínková z Mladošovic. 
V tomto školním roce však došlo k mimořádně významné události pro celý Domanín.  Obec Domanín vlastnila 
drahocenný gotický obraz – originál tabulového obrazu české školy malířské ze XIV. století - „Kladení Krista do 
hrobu“. Ministerstvo školství a národní osvěty žádalo, aby obec předala obraz do Čs. státní obrazárny. Obec  vyhověla 
tomuto přání a starosta obce Jakub Martínek s Josefem Maškem obraz do Prahy dovezli. Za to se ministerstvo v 
předávacím protokole obci zavázalo, že jako poděkování za tento dar postaví obci svým nákladem novou kapli o 
rozměru a úpravě   uvedených v předávacím protokole. 
V dubnu 1921 byla za řízení okresního školního inspektora pana Josefa Koláře provedena nová volba sedmičlenné 
místní školní rady. Předsedou byl zvolen pan František Štufka, který však posléze přesídlil do Břilice a pak dokonce 
na Slovensko do Levic. Inspekce panem Josefem Kolářem byla provedena 18. května. V tomto školním roce bylo ve 
škole 60 dětí. 
Zajímavá informace pro Domanín pochází ze sčítání obyvatel dne 15. února – v Domaníně žilo 343 lidí. 
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T. G. Masaryk      W. Wilson  

  

Fotografie: zdroj cz.wikipedia.org 

15. srpna 2022, Jan Hitzger 
                                                                                                                                                           pokračování příště  

KULTURA 

Koncert laureátů soutěže Concertino Praga ve Schwarzenberské hrobce  
 
Dne 21. 9. 2022 v 19.00 hodin se v kapli Schwarzenberské hrobky v Domaníně uskuteční koncert laureátů 
Jihočeského festivalu Concertino Praga. 
 
Na koncertě se představí i třeboňský akordeonista Vojtěch Pumpr. 

 

 
 
Vstupenky na tuto mimořádnou akci jsou k dispozici na webu www.itrebon.cz/cp nebo v síti Třeboňský rezervační 
systém, v TIC České Budějovice, TIC města Třeboně, Slatinných lázních Třeboň a v Kině Světozor Třeboň.  
 
Základní vstupenka stojí (v dnešní době neuvěřitelných) 100 Kč. Děti, studenti, senioři a ZTP mají vstup za 50 Kč. 
 
Český rozhlas, Hrobka knížecího rodu Schwarzenbergů, hlubocko-krumlovské primogenitury a město Třeboň se těší 
na Vaši návštěvu. 

Jaroslava Žemličková 

 

Svatováclavský budíček  

Jak je již u nás ve vsi na Václava zvykem, v sobotu 24. 9. 2022 od 6:00 hodin, Vás již tradičně probudí, 

náš sbor dobrovolných hasičů spolu s kapelou veselou písničkou.                                                                                    

Barbora Mazáková, SDH Domanín 
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