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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Tradiční sběrový den v sobotu 12. listopadu   

Od 8,00 do 10,30 hodin budou na návsi mezi kapličkou 
a rybníkem Stávek přistaveny kontejnery na 
elektrospotřebiče, velkoobjemový a nebezpečný 
odpad. Obec nezajišťuje občanům přímo ze vsi odvoz 
ke kontejnerům. Vršským a občanům z lokality 
Ostende bude zajištěn odvoz, pokud odpad přistaví 
před vjezd do svého domu do 9,30 hodin. Po celou 
dobu vykládání odpadu do kontejnerů bude obcí 
dohlíženo na správnost třídění odpadu. Svozový den 
není určen pro svoz suti, trávy, větví, běžného 
komunálního odpadu odkládaného do popelnic a dále 
odpadu, který se dá běžně třídit (plasty, papír, sklo). 
Také nebude přijímán odpad z podnikání.  

 
 
 

Do velkoobjemového patří: nábytek, velké plasty, polystyrén, autoskla, textil, lina, koberce apod.   
 
Do nebezpečného odpadu patří: azbest, olej, barvy, obaly od těchto látek, baterie kromě trakčních, 
chladničky, pneumatiky apod.  
 
 
Pozor – není možné v rámci sběrového dne přijímat léky, teploměry a tlakoměry obsahující rtuť, dále 
plynové bomby, hasící přístroje, veškeré chemikálie ve skle, trakční baterie a průmyslové elektrozařízení. 
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. 
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Osazení zrcadla u dolního parkoviště - poděkování 
 

Výjezd z parkoviště na hlavní silnici a zejména pravidelný výjezd občanů 

bydlících u Stávku, je nyní usnadněn novým zrcadlem. I z fotografie je 

patrný zřetelný pohled na silnici od Třeboně. Děkujeme tímto vlastníkům 

pozemku, kteří umístění zrcadla bezplatně umožnili a pomohli nastavit 

bezpečnější stav.  

 

Výsadba stromů a keřů ve sportovním areálu 
 

Sportovní areál je postupně doplňován zelení. K pěti lipkám byly 

dosazeny další čtyři. V plánu je ještě výsadba jeřabin. Z keřů byl 

vysazen muchovník a kalina. Výsadbu provádí Ing. S. Janeček.  

 

    

POVÁLEČNÁ LÉTA 
Část 11. 
Léta 1921 - 1924 
 
Školní rok 1921/22 začal 1. září 1921. Správcem školy byl nadále pan učitel Václav Novák, nastala však další změna 
osazenstva. Namísto pana učitele Podoláka nastoupila paní učitelka M. Kellnerová-Talská z Loun. Avšak 
onemocněla a již 10. září nastoupila na zdravotní dovolenou, která byla následně prodloužena do konce května 
1922. Za ní byla jmenována paní učitelka A. Prokšová z Valu. Dnem 1. března 1922 odešel na hospodářský kurz pan 
učitel Novák a třídy byly přechodně spojeny do 1.června, kdy se vrátila paní učitelka Kellnerová-Talská. K 7.12.1921 
došlo k dnes nevídanému snížení platů učitelů o 30%.  Inspekce byla provedena školním inspektorem p. Josefem 
Kolářem dne 19.5.1922. Žáci byli zdraví a jejich počet byl na začátku šk. roku 62 a na konci dne 30. června 1922 jen 
59. 
Závěrem stručné zprávy o tomto školním roku, které dominují personální změny, byly přidány informace o dvou 
živelních pohromách, které zasáhly Třeboňsko a logicky i obec Domanín v průběhu nadcházejících prázdnin. První 
nastala 30. 7. 1922 po 18. hodině. Šlo o prudký liják s bouřkou a blesky, což mělo za následek veliké škody na 
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polích a stromech. Druhá pohroma nastala 15.8.1922, také kolem 18. hod., ale ta měla mnohem zhoubnější 
průběh a následky. Spousty vod se řinuly z oblak, blesk stíhal blesk,  obrovský vichr, který se ve chvíli proměnil v 
pravou větrnou smršť. Popadané a polámané stromy, věkovité duby na hrázích byly vyvráceny i s kořeny, spadané 
ovoce, poničené střechy a komíny, zničené elektrické vedení, domácnosti zůstaly bez proudu, ve 
Schwarzenberských lesích bylo zničeno na 30.000 m2 dříví. Na silnicích a cestách ležely polámané stromy, nebylo 
možné projet. Píše se, že není pamětníků podobné větrné smrště. 

 
Školní rok 1922/23 začal opět 1. září. Ale s jeho počátkem nastaly veliké změny, které se promítly i do množství, 
formy a místy krásného až poetického obsahu Dějepisu školy. „Naše mládež jará a osvěžená krásným letošním 
létem, vrací se zase ke knize a peru. Popáté za svobodné republiky vchází naše drahá mládež do svého 
vybojovaného království, osvobozeného od rušivých vlivů cizí lakotné ruky. Vrací se shromažďovati vědomosti, aby 
jimi později prospěla sobě i vlasti“, je napsáno v Dějepise školy Domanínské. 
Rozhodně na to měly vliv nové změny učitelského sboru. Usnesením ze dne 29. srpna 1921 byl totiž novým řídícím 
učitelem v Domaníně ustanoven pan František Vrkoč, dosavadní řídící učitel v Kojákovicích. Jeho přemístění se 
však stalo až 1. července 1922. Předchůdce pan Václav Novák byl k 1.9.2022 přeložen na nové místo do Drahotěšic 
u Ševětína. A na místo paní Marie Kellnerové-Tálské, která 1. září nenastoupila a byla zproštěna služby, nastoupil 
15. září pan učitel Václav Syrovátka, absolvent učitelského ústavu v Soběslavi. Pokračovalo se ve dvou třídách o 
celkovém počtu 62 dítek. 
Pan řídící Vrkoč se ve svých zápisech rovněž věnoval celospolečenským událostem. Dějepis školy obsahuje např. 
informaci o tom, že 7. října 1922 byla jmenována nová 17-členná československá vláda na čele s Antonínem 
Švehlou a známými ministry Dr. Edvardem Benešem /zahraničí/ či Dr. Aloisem Rašínem /finance/ a rovněž všichni 
další ministři jsou vyjmenováni. Jsou popsány také podrobnosti atentátu na Dr. Aloise Rašína, spáchaným 
sedmnáctiletým mladíkem Josefem Šoupalem z tehdejšího Německého, nyní Havlíčkova, Brodu dne 5. ledna 1923, 
kterému ministr financí po velkém, šestitýdenním utrpení 18.2.2023 v nemocnici podlehl. 
Dne 7.3. se ve škole konala oslava 73. narozenin prezidenta T. G. Masaryka, žactvu byl vyložen význam tohoto dne, 
jakož i velké zásluhy osvoboditele naší republiky Československé. Po celý den na škole vlály prapory. 
Dne 20. března s uspokojením vykonal prohlídku školy okresní školní inspektor Josef Kolář. 
Poprvé byl ve škole vzpomenut a oslaven 1. máj. A nejen jako svátek dělnictva, ale pro školu to byl také svátek 
„státní a národní“. Cituji „Je to nejkrásnější doba celého roku, je to doba procitlého života z dlouhého, nevlídného 
spánku zimy, je to doba rašení, květů a vzrůstu, je to doba nadějí a touhy v lepší a krásnější život“. Ve škole byl 1. 
máj oslaven tichým způsobem, jeho význam byl žactvu vyložen a prapory na školní budově opět zavlály. 
 

Dne 11. května bylo ve škole provedeno očkování 7 až 14-letých  dětí 
třeboňským lékařem. 13. května zasáhla i školu další, tentokrát smutná 
událost. Zemřela totiž manželka prezidenta T. G. Masaryka paní 
Charlotta Masaryková, rozená Garriqueová. „Zesnula v Pánu, po dvojím 
záchvatu mozkové mrtvice a těžkých nervových chorobách, v důsledku 
nesmírných válečných utrpení“. Její pohřeb se konal 15.5.2023 na 
hřbitově v Lánech a na škole vlály smuteční prapory. Dětem byl vyložen 
význam smuteční slavnosti. 
Dekretem z 19.6. byl zproštěn služby na zdejší škole pan učitel Václav 
Syrovátka. Docházka dětí do školy byla v tomto školním roce 95,2%, 
jejich zdravotní stav byl po celý rok velmi dobrý. 

 
manželka prezidenta T. G. Masaryka paní Charlotta Masaryková, 
rozená Garriqueová 
 

Fotografie: zdroj cz.wikipedia.org 

 
 
Školní rok 1923/24 byl zahájen slavnostní řečí pana řídícího učitele Fr. Vrkoče za přítomnosti 49 žáků. 26 děvčat 
docházelo na ruční práce. Došlo k další personální změně od 1.9.2023, neboť okresní školní výbor ustanovil pana 
Josefa Martinů, zastupujícího učitele v Chlumu, zastupujícím učitelem na obecní škole v Domaníně. 
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28. října bylo ve škole důstojně oslaveno 5. výročí existence Československé republiky. Škola jej slaví „pod 
hlubokým dojmem velkolepé zahraniční cesty našeho presidenta a vůdce“ do Francie, Belgie a Anglie, „pod 
bezprostředním vlivem povznášejících důkazů opravdové vážnosti a úcty, které byly prokazovány jeho hlavě“.  V 8 
hodin ráno se mládež sešla v jedné třídě, kde k ní promluvil pan učitel Josef Martinů o významu tohoto výročí. Byla 
zazpívána hymna Kde domov můj a provolána 3x sláva panu prezidentovi. Budova byla ozdobena po celý den 
praporem zemským i státní vlajkou. 
V Dějepise školy je zaznamenána velmi významná  událost v dějinách naší republiky, pro Třeboňsko a zvláště obce 
celého kraje i Domanína, jichž se dotýká panství bývalého knížete Schwarzenberga, zvaného „Jihočeský král“. Dne 
18. prosince přešla velká většina Schwarzenberského panství v majetek státu. Uplynulo 263 let a Třeboňské panství 
mění svého majitele. Nikoli v důsledku vymření rodu, nýbrž v důsledku pozemkové, lesní a rybniční reformy. A z 
Dějepisu školy se dovídáme zajímavé srovnání – jako tehdy na den sv. Voršily L.P. 1660 vrchní regent Reiter z 
Hohenbergu svolal všechny purkmistry, rychtáře a konšele na zámek, tak tentokrát prezident Státního úřadu 
pozemkového p. Dr. Viškovský zve zástupce samosprávy do zasedací síně třeboňské radnice, aby jim rovněž 
oznámil změnu v držení panství, jež přechází nyní na stát. 21. říjen 1660 a 18. prosinec 1923 - dva historické dny v 
dějinách Třeboňska. 
Učitelé dbali na to, aby byla žákům připomínána důležitá výročí a události, spjatá s významnými osobnostmi. V 
tomto školním roce jich bylo hned několik: 
- 3. února 1924 úmrtí amerického prezidenta Woodrow Wilsona, ve věku 67 let, který byl zmíněn v minulém 
pokračování v září 
- 2. března 1924 výročí stých narozenin hudebního skladatele Bedřicha Smetany, narozeného v Litomyšli 
- 7. března t.r. oslava 74. narozenin prezidenta T.G. Masaryka, na školní budově vlála státní vlajka po celý den 

 
- 16. března 1924 úmrtí francouzského generála Maurice Pellého ve věku 
61 let, u nás nyní poměrně málo známého. /V lednu 1919 byl jmenován 
do čela francouzské vojenské mise v ČSR. Dne 13.2. přijel do Prahy a stal 
se v květnu náčelníkem hlavního štábu branné moci. Z důvodu kritické 
situace v boji s Maďary na východě republiky byl 4. června jmenován 
vrchním velitelem čs. armády. Měl úspěch, postavil armádu na moderní 
základy, podpořil zavedení všeobecné vojenské služby a byly velmi 
oceňovány jeho zásluhy. Oženil se s Češkou Járou Braunerovou./ 
- 22. března 1924 úmrtí Vlastimila Tusara, ve věku pouhých 44 roků, 
druhého československého předsedy vlády. 
 
Maurice César Joseph Pellé 
 

 
Z Dějepisu školy vyplývá, že žáci byli vždy hezky a kvalifikovaně poučeni o životě a zásluhách jmenovaných 
osobností. 
Zdravotní stav dětí byl dobrý. V červnu bylo provedeno další očkování. Docházka činila 90,5% a pravidelná školní 
inspekce byla provedena 10. června p. Josefem Kolářem s uspokojivým výsledkem. 
Výnosem okresního školního výboru ze dne 13.6.1924 byl zproštěn služby pan učitel Josef Martinů ku dni 
30.6.1924, kdy dětem začaly prázdniny. 

 
 

15. září 2022, Jan Hitzger 
                                                                                                                                                                    pokračování příště  
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