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Usnesení
ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví 

ze dne 29. 4. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 100 000,- Kč 
 z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá charakter 
 veřejné podpory pro Dolní Vltavice žije z.s. IČ 07626029 
 Dotace bude použita na slavnost „ Dolní Vltavice žije“.
2.  Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 447/160
 Radslav.             
3.  Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č.
 651/12. 
4. Prodej pozemku p. č. 1332/57 o výměře 9 m2 v k.ú Černá
 v Pošumaví za 400,- Kč za m2 + DPH a náklady s prodejem
 spojené vlastníkovi nemovitosti p. č. 1332/4.  
5.  Prodej pozemku p. č. 395/17 o výměře 927 m2 v k.ú Černá
 v Pošumaví za 210,- Kč za m2 + DPH a náklady s prodejem 
 spojené vlastníkovi nemovitosti p. č. 441/48.   
6. Prodej pozemku p. č. 431/101 o výměře 104 m2 v k.ú
 Černá v Pošumaví za 400,- Kč za m2 + DPH a náklady 
 s prodejem spojené vlastníkovi nemovitosti p. č. 431/21.  
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 na p. č.447/161 v k. ú. Černá v Pošumaví na akci 
 „Radslav k441/97 p. Jiřík - NN“ pro E. ON Distribuce a. s. 
 za úplatu.
8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
 služebnosti č. 39/DS/SSB 3-2019 pro ŘSD ČR, s.p.o. Praha,
 za úplatu.
9. Pronájem části pozemku p. č.1326/13 za m2 a rok 0,46 Kč
 RENÉS CUTTING RANCH spol. s.r.o.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:              
10.  Rozpočtové opatření č. 2. – příjmy 60 076,00 Kč, výdaje
 60 076,00 Kč, fi nancování 0,- Kč. 
11. Zprávu o činnosti knihovny za rok 2017.  
12. Projektanta Ing. arch. M. Jírovského dle výběrového
 řízení jako zpracovatele DUR na stavbu technické
 infrastruktury pro plochy B1, S07, OS 14, VPS 21 v k.ú. 
 Černá v Pošumaví.   
13. Stavební dozor pro stavbu cyklostezky Ing. M. Škrlanta 
 dle výběrového řízení. 
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V květnu svá výročí oslaví    
   paní Božena Vrbová,
   paní Kamila Růžičková,
   paní Růžena Čurdová,
   pan Vladimír Marek,
    pan František Petr a 
   pan Milan Zikmund. 

Všem jubilantům přejeme 
vše nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a pohody v osobním 
životě.

Za SPOZ Věra Daňová

                                                   V dubnu nás navždy opustily 
                                                      paní Ludmila Špilínková a paní Miloslava Kőhlerová.

Blahopřejeme

Obec Černá v Pošumaví má záměr pronajmout byt o velikosti 1 + 1 na č. p. 36.
PROJEDNÁVAT SE BUDOU ŽÁDOSTI PODANÉ OD ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU BYTU  

A DORUČENÉ DO 20. 5. 2019 DO 16.00 HODIN,
PODLE SCHVÁLENÝCH PRAVIDEL PŘIDĚLOVÁNÍ OBECNÍCH BYTŮ ZE DNE 21. 1. 2019.

Hlídání na parkovišti u pláže Černá v Pošumaví.
 Obec Černá v Pošumaví hledá pracovní sílu na výběr parkovného na parkovišti v termínu 

od 1. 7. do 26. 8. 2019.
V případě zájmu se zastavte na obecním úřadě nebo volejte na tel. 722 952 485.

Hledáme pracovní sílu na úklid toalet.
Pláž je otevřena od 30. 5. do 1. 9. každý den od 10 do 23 hod. Možno domluvit se na kon-

krétních dnech a hodinách. Toalety se čistí každou hodinu. Odměna Kč 50,-/1 čištění. 
V případě zájmu prosím volejte na tel. 604 847 808  

Zveřejnění záměru pronajmout byt 

Nabídka letních brigád

pan Milan Zikmund. 

Všem jubilantům přejeme 
vše nejlepší, hodně štěstí, 
zdraví a pohody v osobním 

                                                   V dubnu nás navždy opustily 
                                                      paní Ludmila Špilínková a paní Miloslava Kőhlerová.

Usnesení (pokračování ze strany 2.)
14. I. bere na vědomí 
  ad a) návrh starostky obce na pořízení regulačního 
   plánu „11. RP“ v Kyselově na žádost, 
  ad b) to, že zadání regulačního plánu „11. RP“ je 
   součástí závazné části územního plánu Černá
   v Pošumaví na str. 78-81 a je přílohou č. 1 
   tohoto materiálu; 
 II. schvaluje pořízení regulačního plánu „11. RP“ v loka-
  litě „Kyselov“ dle jeho zadání; 
 III. souhlasí 
  ad a) s tím, že pořizovatelem regulačního plánu
   bude Obecní úřad Černá v Pošumaví, který má
   zajištěno splnění kvalifi kačních požadavků
   prostřednictvím uzavřené příkazní smlouvy na
   pořizovatelskou činnost s Ing. arch. Radkem
   Bočkem. /příloha č.1/
15. Zveřejnění záměru pronajmou byt 1 + 1 na č.p. 36. 
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Zprávy ze školy

 13. dubna proběhly jarní trhy. A protože počasí 
přálo, tak se žákům 5. třídy dobře nabízelo zboží 
a pochvalovali si, že vydělali nějaké peníze. Růz-
né výrobky vytvořili žáci naší školy v rámci hodin  
Vv, Pč a ve školní družině. Žáci se rozhodli, že za 
utržené peníze se pojede do Hopsária v Českých 
Budějovicích.
 Děkujeme rodičům za zapojení při konání trhů 
a paní Radce Preňkové z Květinky u Karlíka v Horní 
Plané, která nám vyšla vstříc velice pěknou cenou 
při nákupu květin.

 26. dubna se konal „LIPENSKÝ PLAVÁČEK“  
v Lipně nad Vltavou – závody v plavání pro ma-
lotřídní školy. Naše škola si přivezla jednu zlatou 
medaili (Štěpán Beneš), jednu stříbrnou medaili 
(Luboš Struhár) a jednu bronzovou medaili (Tereza 
Výmolová). V předávání štafety jsme byli na dru-
hém místě, první místo nám uteklo jen o pouhý 
kousíček.
 Děkujeme panu Kasalovi (hasiči) za odvoz  
z této akce.

 V současné době pracujeme v jednotlivých třídách na výtvarné soutěži „Jaro v lese“.  
Tuto soutěž pořádají VLS Horní Planá.

 Pomalu se blíží konec školního roku a žáci 1. třídy jsou už opravdoví školáci. Už umí 
všechna písmena (tiskací i psací). Slabikář už dávno odložili a teď už čtou „Moji první  
čítanku“. V matematice sčítají a odčítají do 20 i s přechodem přes desítku (např. 18 - 9).  
A už se všichni po náročné práci těší na prázdniny.

Žáci ZŠ
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Zprávičky ze školky

 Duben nás řádně zaměstnal nejen ve třídách 
MŠ, ale i na zahradě. Nejprve byly naše činnosti 
zaměřeny hlavně na výrobu jarních a velikonoč-
ních produktů, které jsme pak s velkým úspěchem 
zpeněžili na Jarních trzích v Černé. Kuchtili jsme 
různé dobroty (perníčky, sušenky, čokoládová va-
jíčka), vyráběli kytičky, zajíčky, apod. S přípravou 
nám moc pomohly naše paní kuchařky (mazan-
ce, beránci, medovník, horká čokoláda) a velkou  
měrou přispěli i někteří rodiče (paní M. Čurdová,  
K. Pekárková, D. Kaprálová, P. Heřmánková, L. Piv-
cová). Díky všem jsme tak získali velmi příjemnou  
finanční částku, kterou použijeme na výlet pro děti. 

 V dalších aktivitách jsme pak pokračovali na naší 
zahradě, kterou bylo potřeba probudit po zimě.  
A tak jsme ji v rámci DNE ZEMĚ již tradičně i s našimi 
rodiči zvelebovali při akci Probouzení zahrady. 
 Po zasloužené práci následovalo občerstvení 
z dílny našich dětí a některých rodičů a opékání 
buřtíků.   
 Moc děkujeme všem, kteří přispěli svou účastí 
i dobrotami.

Kolektiv MŠ

 Dne 13. 4. 2019 se konal jubilejní 15. ročník  
baletní soutěže Pardubická Arabeska, kde 
soutěží renomované baletní školy, ZUŠ  
a soukromá studia tance z celé republiky.  
Soutěže se zúčastnil i frymburský balet- 
ní kroužek Frymballet pod vedením Terezy 
Willzingové, který navštěvují i děti z Černé 
v Pošumaví – Anežka Brunerová a Adam 
Bruner. 
 Všechny tance se dětem krásně povedly  
a v obrovské konkurenci se vůbec neztratily.  
V 1. kategorii získala Čertovská polka 11. mís-
to  a v 2. kategorii skupiny Adagio 17. místo.

Pardubická arabeska
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  Víte, že zvon z Dolní Vltavice dodnes zvoní? 
Motto: „Zvony jsou nástrojem, který již po staletí promlouvá k lidskému srdci, ať již 
 přináší zprávy dobré, či našemu srdci bolestné. Zvony vlastně doprovází  
 člověka v celé jeho historii a patří tedy k duchovnímu a kulturnímu dědictví 
 celého národa.“                                                                                                 Ing. František Záhora

 Dnes - jako první část 5-ti 
dílného seriálu z Dolní Vlta-
vice před jejím znouvystou-
pením nad hladinu Lipna v 
sobotu 21. září 2019 - si po-
víme o zvonu dolnovltavic-
kého kostela sv. Linharta. 
 Na velkém zvonu (hmot-
nost 460 kg, průměr 91 cm, 
kolmá výška 73 cm) byl vy-
obrazen Ježíš Kristus a Pan-
na Marie s Ježíšem v náručí, 
dále nápis: Dej pane, pokoj 
našim dnům, neboť není ni-
kdo jiný, jenž bojuje pro nás, 
leč Ty“ a uveden rok 1537. 
 Po druhé světové válce 
zůstal zvon na hlavní věži 
kostela. Před zatopením ves-
nice vodami Lipna byl kostel 
odstřelen, ale zvon byl ještě 
před odstřelem zásluhou  
sušického pátera Karla Floss-
manna zachráněn.
 Z vyprávění pana Josefa 
Rudy, přímého účastníka akce 
záchrany a znovuvyzved- 
nutí zvonu v Sušici: „Jednou 
večer, na začátku roku 1958, 
přišel za mnou páter Floss-
mann celý radostný a pravil: 
„Pane Ruda, máme zvon pro 
Matku Boží (sušický kostel, 
který se celý zrovna opravil 
– poznámka autorky). Potře-
buji jej sundat z věže kostela, 

který již nebude sloužit svému 
účelu.“ Byl to kostel v Dolní  
Vltavici, obci, která měla být 
zatopena Lipenskou přehra-
dou. Slíbil jsem mu, že na to 
pojedu a vezmu s sebou ještě 
přítele, velice dobrého ře-
meslníka. Oslovil jsem tehdy 
pana Karla Haniše, který se 
mnou pracoval ve strojních 
dílnách. Jednoho odpoledne 
jsme vyrazili i s potřebným 
nářadím, vezl nás pan páter  
svým Citroënem. Přespali jsme  
v Českých Budějovicích a ráno 
vyrazili do Dolní Vltavice. Byla 
to strastiplná cesta. Silnice 
byly při jarním tání plné břeč-
ky ze sněhu a hodně rozbité. 
Často jsme museli zastavit, 
neboť nás míjely těžké ná-
kladní vozy, které navážely 
materiál na Lipenskou pře-
hradu. Vesnice byla již dávno 
vystěhována a kostel taky. 
Když jsme vystoupili ke zvo-
nu, zjistili jsme, že je to zvon 
historický. Je na něm latinsky 
napsáno, že byl pořízen ze 
sbírek občanů po husitských 
válkách roku 1537. Pouštěli 
jsme ho po kladkách vnitř- 
kem věže, protože jsme si 
mohli dovolit vyřezat potře-
ný prostor v každém podlaží. 
Bylo to riskantní, ale povedlo 

se zvon dopravit do přízemí. 
Pan páter obstaral povoz, 
který zvon odvezl do Závodů 
umělecké výroby v Suchém 
Vrbně u Českých Budějovic. 
Tam zhotovili potřebnou kon-
strukci pro uchycení zvonu  
a jeho automatické zvonění.“
 Po několika měsících byl 
zvon v Sušici vyzvednut do 
zvonice kostela Nanebevze-
tí Panny Marie a umístěn. 
Podíleli se na tom kromě  
pátera Karla Flossmanna  
a děkana Václava Němce  
pánové Josef Ruda, Haniš, 
Holeček, Krejčí a Polauf.
 „Dovedete si představit, 
jakou radost jsme měli my 
všichni, kteří jsme se podíleli 
na tomto díle, když se zvon 
poprvé rozezvučel a svým 
tenorově zabarveným hla-
sem zvěstoval celému okolí, 
že opět našel důstojné místo, 
které mu po staletí patřilo…  
 Když jsme doprovázeli   
3. ledna 2001 pana pátera 
Doc. ThDr. Karla Flossmanna 
na jeho poslední cestě do ro-
dinného hrobu na sušickém 
hřbitově, zvon, o který se tolik 
zasloužil, mu vyzváněl na této 
cestě…“

Ing. Ema Kondysková,
Dolní Vltavice
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 Torzo sochy sv. Jana Ne-
pomuckého z 18. století hle-
dají v bahně na dně lipenské 
vodní nádrže potápěči vod-
ní záchranné služby. Jedná 
se o první fázi unikátní pří-
hraniční operace, na které 
se podílí čeští a rakouští 
záchranáři. Jejím cílem by 
mělo být vyzvednutí sochy 
na břeh Lipna. Socha má být 
vzdálená zhruba 300 metrů 
od břehu, na kterém stojí zá- 
chranářská základna v Dolní 
Vltavici. Po druhé světové 
válce se na soše vyřádili 
vandalové a v roce 1958 ji 
zaplavila přehrada společně 
s téměř celou obcí.
 „Pro nás potápěče se jedná 
o hodně složité podmínky. Na 
dně Lipna je bahno, sutiny a 
velmi slabá viditelnost. Pátrá-
me centimetr po centimetru a 
pokusíme se sochu najít,“ vy-
světlil při pondělním pono-
ru potápěčů v Dolní Vltavici, 
Milan Bukáček, šéf vodních 
záchranářů Českého červe-
ného kříže Český Krumlov.
 Tato akce je určená pro 
zkušené sportovce s tou 
nejmodernější technikou. 
Viditelnost pod hladinou je 
maximálně dva metry a na 
dně čeká potápěče velmi sil-
ná vrstva bahna. Socha není 
vidět na sonaru a potápěč ji 
musí nahmatat rukou.

 „Prováděli jsme monito-
rig sektoru. Použili jsme plo-
voucí čerpadlo a za pomoci 
hadice, proudnice a tlakové 
vody jsme se snažili odstra-
nit bahno, odklidit sediment  
a odkrýt dno. Teď musíme  
pár dní počkat a uvidíme,“ do-
plnil ho potápěč Jiří Urban, 
který dnes strávil na dně  
Lipenského jezera zhruba 
dvě hodiny.
 Záchranáři chystají na 
11. května slavnostní akci. 
„Důležité je připomenout 
historii Dolní Vltavice a této 
části Lipenska,“ uvedl Milan 
Bukáček. Na tento den při-
pravují doprovodný kulturní 
program, při kterém se zde 
budou promítat historické 
fotografie, příchozí se mo-
hou svést na výletní lodi 
Adalbert Stifter. Připravené 
jsou ukázky práce záchra-
nářských psů a vodních zá-
chranářů.

 Lipenští vodní záchranáři 
mají s podobnými akcemi 
na Lipně bohaté zkušenosti, 
už se jim povedlo při nich 
vyzvednout na povrch ně-
kolikatunový podstavec na 
kříž, kamenné sloupy a růz-
né kvádry. „Na břehu Lipna je 
z těchto artefaktů vytvořená 
jakási pieta, místo rozjímání  
a odpočinku,“ uvedl Jiří Má-
nek, předseda Turistického 
spolku Lipenska, který se 
stará o rozvoj turistického 
ruchu na území od Stožce 
po Rožmberk.
 Kronikář Černé v Pošuma-
ví, pod kterou Dolní Vltavice 
spadá, upřesnil, že socha 
stála v kapličce u bývalého 
mostu od roku 1725. „Na 
místě byla i na konci druhé 
světové války. Tehdy most 
vyhodili do povětří Němci, 
ale kaplička jen nadskočila 
a nic se jí nestalo. Američané 
obec osvobodili a postavili 

Potápěči hledají na dně Lipna 
tunové torzo sochy ze zatopené vesnice
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nový most. Po válce se však 
na soše vyřádili vandalové 
a než se v roce 1958, začalo 
napouštět Lipno, zbylo z ní 
jen torzo,“ upozornil Záhora. 
Zmínil, že někteří místní si 
sochu pamatují. „Například 
Erika Zemanová nosila k této 
soše psaníčka pro svého mi-
lého, jenž sloužil u pohraniční 
stráže,“ dodal Záhora.
 Osada Dolní Vltavice byla 
založena ve 13. století. Obec 
to byla sice nevelká, katastr 
měřil 616 ha, ale byla výstav-
ná. V roce 1930 zde bylo 63 

domů a 414 obyvatel, z toho 
393 Němců. Hlavní obživou 
bylo zemědělství. Obživu 
dávalo též povoznictví na 
silnici, která překonávala 
Vltavu po mostě, původně 
dřevěném, který často ničila 
velká voda. Od roku 1888 
byl most železný. Na samém 
konci II. světové války jej  
zničily ustupující německé 
jednotky. Většina staveb za-
nikla v letech 1958–1959.
 Znalci historie Lipenska 
vědí, že historii Dolní Vlta-
vice dnes hmatatelně při-
pomíná několik památek. 
Přímo na břehu jezera po-

blíž přístaviště stojí od roku 
2003 misijní kříž vylovený 
potápěči vodní záchranné 
služby pod vedením Milana 
Bukáčka. V Horní Plané na 
náměstí je fragment vltavic
kého pranýře z poloviny  
16. století. V Alšově jihočes-
ké galerii v Hluboké nad  
Vltavou se můžeme obdi-
vovat gotické bustě Světice 
z Dolní Vltavice z let 1370–
1380. Varhany z dolnovlta-
vického kostela sv. Linharta 
ještě stále znějí, a to v kos-
tele Zvěstování Páně ve Vla-
chově Březí.

Návrat do minulosti – část 2.
–  vzpomíná František Záhora 

 Ještě než vjedeme do osa- 
dy Bližná, míjíme po pravé 
straně, dnes zborcená a za-
rostlá vrata, což byl tehdy 
vjezd do areálu hospodářství 
statku. Hned uvnitř po levé 
straně byla malá budova, 
která sloužila jako kancelář, 
kde byly dvě hlavní míst-
nosti a omezené potřebné 
příslušenství. V jedné míst-
nosti byl vedoucí a technici, 
ve druhé pak pracoval účet-
ní, aby měl klid pro práci. 
V letech 1971 až 1973, kdy 
hospodářsví Bližná skončilo, 
se tam ve funkci vystřídali 
Eva Válová (Novotná), Mo-
nika Záhorová, Jitka Válková  

a Adolf Václavík. Naproti 
kancelářím byla odchovna 
jalovic s teletníkem, nad ní 
pak byl kravín, vzadu tzv. 
malá stáj, dále tam byla  
odchovna mladého dobytka 
s teletníkem, konírna, kovár-
na a skladové kůlny.
 Podívejme se nyní jak to 
v Bližné vypadalo, co se týče 
bytového a ostatního fon-
du právě v onen rok 1971, 
protože v dalších létech se 
to různě měnilo. Ještě před 
vjezdem do osady byl po 
levé straně domek č. 11,  
kde bydlela rodina Dankova. 
Hned v zatáčce stojí dům č. 
10, již tehdy poněkud zchá-

tralý, tehdy tam bydlela 
důchodkyně Marie Chromí-
ková, později se sem pře-
stěhovala rodina Čertických. 
Naproti je dům č. 23, zde 
bydlela rodina Dirbákova, 
paní Julie byla ošetřovatel-
kou dojnic a její manžel Josef 
byl v invalidním důchodu. 
V tomto domě bydlel i Vác-
lav Mandelík, který pracoval 
jako mzdový účetní na ře-
ditelství statku v Černé. Ve 
směru na Dolní Vltavici byl 
dům č. 21, který patřil rodině 
Cirhanových.
 Jakési „panoráma“ osady 
tvořily dva devítibytové do- 
my – v tom prvním s čp. 1  
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bydleli: traktorista Jan Čer- 
tický s rodinou, traktorista 
Oldřich Schwarz s rodinou, 
kočí Jaroslav Schwarz s druž- 
kou Martou Círalovou, trak-
torista Josef Šmakal s rodi-
nou, lesní technik Zdeněk 
Zlámal s rodinou, traktoris-
ta Jaroslav Pilc s rodinou, 
traktorista Julius Habdák  
s rodinou, důchodkyně paní 
Háková a poslední byla gar-
sonka, do které se nastě-
hoval v dubnu p. František 
Seidenglanz.
 V bytovce čp. 2 bydlel 
traktorista Pavel Vála s rodi-
nou, řidič na Pomocné výro-
bě Dimitrij Kiněv s rodinou, 
řidič MNV Černá Josef Myš-
ka s rodinou, opravář a ko-
vář Karel Zdeněk s rodinou  
a Milan Radimský s rodinou. 
Pak následovala polorozbo-
řená budova čp. 3, kde byla 
prodejna smíšeného zboží, 
v níž prodávala paní Lud-
mila Kiněvová a bydlela zde 
ošetřovatelka dojnic Marie 
Segečová. Kromě toho zde 
byla ještě možnost ubyto-
vání pro svobodné zaměst-
nance statku, což byl později  
traktorista Ladislav Šprtel.  
V čele návsi trůnila velká bu-
dova čp. 6, ve které bydlela 
rodina Flöringova a byla zde 
později i Závodní kuchyně 
statku. Budovu pak koupil 
n.p. Staviva jako rekreační 

budovu a Flöringovi se pře-
stěhovali. Helmut Flöring byl 
kočí, Adelheid Flöringová by- 
la ošetřovatelkou mladého 
dobytka, později začal pra-
covat jako traktorista i Hel-
mut Flöring ml. Po silnici 
nahoru směrem na Jestřábí 
byly Statkem postaveny 
domky, kde zprava doleva 
bydleli: v čp. 26 Josef Cí-
ral, skladník u statku, poz-
ději se sem přestěhovala  
z bytovky rodina Šmakalova, 
vedle v domku čp. 27 bydle-
la rodina Garajova, oba pra-
covali v kravíně a později se 
odstěhovali do Přísečné. Na 
jejich místo pak přišla rodi-
na Flöringova. Následoval 
domek čp. 28, kde bydleli 
Jiřina a Ivan Němcovi a sem 
jsem se pak přestěhoval já s 
rodinou. Vedle v čp. 29 byd-
lel Václav Růžička st. se svou 
paní. V té době již jako dů-
chodce pracoval ještě p. Rů-
žička v dolní stáji statku zv.
teletník, kde měl na starosti 
jalovice . Ještě v tomtéž roce 
se však Růžičkovi přestěho-
vali do Černé a vedle nás se 
nastěhovala rodina Habdá-
kových. Julius byl traktorista 
a paní Marii si pamatuji na 
mateřské dovolené, v dom-
ku čp. 30 bydlela rodina Ho-
rečných, Stanislav pracoval  
v kravíně a paní Antonie byla 
v invalidním důchodu, po-
slední byl dům čp. 31, který 
obývala rodina Lukašákova, 

Josef a Marie, oba pracovali 
v kravíně.
 K Bližné patřilo ještě 
Jestřábí, kde ve dvoře bydle-
la a pracovala rodina Válova 
a mimo dvora v tzv. gene-
rálském domečku bydlel se 
svými dětmi František Malý, 
který ošetřoval jalovice ve 
dvoře Jestřábí.
 Na Bližné se v roce 1971 
začala svépomocí v akci „Z“ 
stavět nová prodejna Jed-
noty, která začala fungovat  
v r.1973 a kam přešla pro-
dávat i Ludmila Kiněvová. 
Na místě jak ji dnes známe 
/později ovšem zavřenou  
a nefungující/ však původ-
ně stála pěkná kaplička se  
stromy, což všechno vzalo za 
své.
 Budovy na levé straně 
návsi s čísly 4 a 5 se postup-
ně zbouraly.
 Mimo areál statku byl tzv.
dřevák, který byl určen pro 
společenské vyžití, ale byl 
využíván pouze komunisty 
a jejich nejbližšími známý-
mi, protože Jaroslav Schwarz 
měl klíče a nikomu je nepůj-
čil. Občas zde proběhlo zase-
dání MNV nebo oslavy Dne 
dětí, snad i Mikulášské osla-
vy, ale nejvíce , pokud si pa-
matuji , zde hrával Schwarz  
a ostatní – kulečník. Za bu-
dovou čp. 6 byl ještě sklad 
umělých hnojiv.

frza
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VMájkaMájka 2019
Čerňáckým hasičům 

patří velký dík za posta-
vení májky, bezvadnou 
přípravu hranice, dřeva 
a svící. Dětem za krásné 
ozdobení májky a obci 

Černá v Pošumaví za 
občerstvení v podobě 

tradičních buřtíků.
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Vzpomínka na naše spoluobčany – část 5.

Václav SOUSTRUŽNÍK       
* narozen 1919, 

nedožitých 100 let

 Pan Václav Soustružník 
se přistěhoval s rodinou do  
Černé v Pošumaví na základě 
svého jmenování ředitelem 
Státního statku po ing. Ja-
romíru Petříkovi. Do té doby 
byl ve funkci mechanizátora 
Státního statku Větřní. Osob-
ně jsem ho poznal ještě před 
svým příchodem na Černou 
a Bližnou, a to ze služebního 
zájezdu na Lipský veletrh do 
NDR v roce 1970. V období 
následujících tří let byl mým 
přímým nadřízeným, a to  
z titulu mé funkce vedoucí-
ho hospodářství Bližná. Prak-
ticky jsme se však setkávali 
pouze na poradách vedou-
cích, a to ještě ne vždy, neboť 
porady z větší části vedl ná-
městek a agronom Jaroslav 
Leška. Na celém statku teh-
dy bylo jedno auto Š–1202 
lidově známý jako „stejšn“,  
a to měl právě ředitel.   
 V té době probíhala vý-
stavba strojového zařízení 
na Pomocné výrobě, vylep-
šení sušiček BS-6 a Kolman  
a především výstavba sušič-
ky lněných tobolek. Právě 
ředitel statku V. Soustružník 
nejvíce mechanizaci rozu-
měl a také se jí většinu času 
věnoval. Nejenom, že vý-

jezdem „do světa“ zajišťoval 
nákup nových strojů a dopl-
nění a modernizaci těch stá-
vajících, ale často sám prová-
děl opravy na místě, když si 
ti praví opraváři nevěděli 
rady. Veškerá mechanizace 
byla skutečně jeho koníček, 
které se věnoval i po odcho-
du do důchodu, kdy jako pár 
dalších v obci dostal povolení  
v roce 1988 k živnosti – pře-
vinování motorů.
 Od 1. 1. 1976 se Statek 
Černá v Pošumaví sloučil se 
Statkem Frymburk a v Černé 
ředitelství zaniklo. Václav 
Soustružník nastoupil na 
úsek mechanizace na Obo-
rový podnik Šumava v Čes-
kém Krumlově, kde pracoval 
až do odchodu do důchodu 
v roce 1979. 
 Mezitím si svépomocí 
postavil, spolu s dalšími je-
denácti občany, řadový dům 
v ulici za Obecním úřadem. 
Naproti pak o pár let poz-
ději vyrostla další řado-
vá výstavba 12 domů, na 
čemž jsem se podílel i já. 
Po nastěhování do posled-
ního domu v horní zástav-
bě jsem se stal sousedem  
V. Soustružníka, neboť bydlel 
oproti, rovněž v posledním 
domě. Tehdy jsme se poznali 
samozřejmě mnohem lépe 
než dříve, v lecčems si po-
máhali, i když z jeho strany 

byla pomoc mnohem větší, 
nejen občasnou radou. On 
jako technicky zdatný člověk 
měl vše doma dokonale za-
řízeno, téměř vše vlastní do-
vedností. A tak mi půjčoval 
pilu cirkulárku, udil jsem si  
v jejich udírně a mnohé  
další.
 V. Soustružník byl ovšem  
činný i v obci, a to především 
v politické práci. Při MNV 
býval v Komisi pro ochranu 
veřejného pořádku, v dalším 
období, již jako důchodce, 
byl v letech 1980 až 1982  
předsedou Místního výboru 
Národní fronty, bývával před- 
sedou i členem okrskových 
volebních komisí, byl členem 
výboru ZO KSČ v obci a ve-
doucím útvaru stranického 
školení. Z některých obec-
ních akcí a setkání různých 
delegací pořizoval fotogra- 
fie.
 Václav Soustružník zemřel 
v roce 2003 ve věku 83 let. 
Čest jeho památce.

 Plných 60 let prožil v man-
želském svazku  s paní Irmou 
Soustružníkovou, která je  
v současné době nejstarší 
občankou naší obce. V červ-
nu 2019 se dožije úctyhod-
ných 98 let věku. 
Gratulujeme!  

frza
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Program 
na květen 2019

Frymburk č.p. 23

PROGRAM PRO DĚTI
DĚTSKÝ KLUBÍK / 20 Kč / + otevřený BAZÁREK
 úterý 9:30 – 11:00

Témata:  7. 5. Májové tvořeníčko  21. 5. Zvířátka na statku

  14. 5. Zpíváme si pro radost   28. 5. Učíme se barvičky

   
MONTESSORI DÍLNA / 70 Kč / lektorka Bc. Veronika Račáková
 každý pátek od 16:30 – 17:30
 
FILMOVÝ KLUBÍK / 20 Kč Info na FCB

 sobota 18. 5. od 18:00

POHYBOVÉ AKTIVITY
POWER JÓGA S ELEN / 80 Kč / každé pondělí a čtvrtek 19:00 – 20:00

VINYASA JOGA S MISCHOU /100 Kč / každý čtvrtek 10:00 – 11:00 

JÓGA PRO ZDRAVÁ ZÁDA S ELEN / 100 Kč / každou středu 17:30 – 18:30

SENIORJÓGA / 20 Kč / středa 8:30 – 9:30 / Termíny: 15. 5., 22. 5., 29. 5. 

STOLNÍ TENIS / 20 Kč / dle domluvy na tel.: 774 070 463

PRO VOLNÉ CHVÍLE
VOLNOFČASOVÉ POSEZENÍ S PROGRAMEM / 20 Kč  / + otevřený BAZÁREK
 středa 9:30 – 11:00
 Termíny: 15. 5.   Pomazánkobraní – ochutnávka „zdravých" pomazánek
   22. 5.  Nordic walking – vycházka s instruktorkou
   29. 5.  Setkání s knížkou

AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE
SEMINÁŘ ČCHI-KUNG PRO ZAČÁTEČNÍKY / 330 Kč / členové 280 Kč 
 rezervace na tel.: 605 582 571 nebo andrea.frei@email.cz 
 sobota 4. 5. od 9:00 – 12:00

METODA FITPAINFREE /130 Kč 
 Jednoduchá a efektivní metoda pro odstranění chronických bolestí zad, kyčlí a ramenou, 
 skvělá prevence a kompenzace / Hana Kubíčková.
 rezervace na tel. 724801871 nebo email hana.kubickova@email.cz
 sobota 25. 5. od 10:00 – 11:30

JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ S ADÉLOU NA MÍSTNÍ PLÁŽI
 / cena za motiv 60 Kč / členové 50 Kč  / + 30 Kč další fotografie
 středa 22. 5. v čase od 14:00 – 17:00
 rezervace na tel. 776254700 nebo email fcas@centrum.cz

DĚTSKÝ BAZÁREK
OTEVÍRACÍ DOBA: úterý 9:30 – 11:00; středa 9:30 – 11:00; čtvrtek 16:00 – 17:00

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
DEN OTCŮ
 neděle 16. 6. 10:00 - 14:00 
 Zahradní slavnost se spoustou zábavy 
 a her pro celou rodinu.

Vaše příspěvky můžete posílat elektronickou poštou na adresu zpravodajcerna@email.cz,
nebo je předat v písemné podobě na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví.

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 25. května 2019.

Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487, neprodejné,  Česká republika, 
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov

Foto obálky: Eva Brunerová
Sazba a tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví, www.tiskarna-cerny.eu


