
obce Černá
v Pošumaví

OSLAVY DNE DĚTÍ
proběhly v areálu hasičské zbrojnice

květen 2019



Z OBSAHU

www.cernavposumavi.cz

Zprávy ze školy
I str. 4

Zprávičky ze školky 
I str. 4

Slavnosti dřeva
na Lipně
I str. 6

Víte, že Dolní Vltavice
(o)žije?
I str. 6

Návrat do minulosti
I str. 7

Slavnosti obce 
I str. 9

Prázdniny s pohádkou
I str. 10

Vzpomínky na naše 
spoluobčany

I str. 11

Program FČAS
I str. 12

Usnesení
z 8. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví 

ze dne 3. 6. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Přidělení bytu 1 + 1 na č. p. 36 K. Dvořákové.  
2.  Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2018
 včetně zprávy od nezávislého auditora o výsledku pře-
 zkoumání hospodaření obce za rok 2018, která konsta-
 tuje, že byly zjištěny nevýznamné chyby a nedostatky,
 které nemají závažnost nedostatků uvedených pod 
 písmenem c) odst. (3) § 10 zákona č. 420/2004 Sb. 
 /přílohy 3/. 

3. Že účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
 posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi nanční 
 situace obce a účetní závěrku schvaluje. Zastupitelstvo
 současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku
 za rok 2018 ve výši 5 111 944,28 na účet nerozděleného
 zisku /přílohy 4/.   
4. Bere na vědomí inventarizaci majetku:
 počátek roku 2018 – 263 067 462,77 Kč,
 konec roku 2018 – 274 351 195,00 Kč 

5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 na část pozemku p.č. 448/1 a 447/163 v k. ú. Černá 
 v Pošumaví – Radslav pro stavbu s názvem „Radslav
 448/1-NN“ pro E.ON Distribuce, a.s. za úplatu. 

6. Smlouvu o zřízení služebnosti na pozemek parc. č. 1501/2
 ost. plocha, silnice. Majitel Jihočeský kraj prostřednictvím
 SaU silnic JK. Obec Černá v Pošumaví do pozemku uložila
 vodovod a kanalizaci. Služebnost se zřizuje bezúplatně.  

7. Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 92/6 

8. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 397/2

9. Dar ve výši 5 000,- pro Linku bezpečí, z.s. 

VÝVOZ BIOODPADU v červnu
13. 6. a 27. 6. 2019
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V červnu svá výročí oslaví
paní Irma Soustružníková,
paní Anna Čertická, 
paní Zuzanka Ružbatská, 
paní Anna Meškánová, 
paní Anna Študlarová a 
pan Miloslav Bäuml.

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

Za SPOZ Věra Daňová

Blahopřejeme

 RANNÍ ÚKLID RESTAURACE  - přivýdělek
 Přijmeme paní na ranní úklid restaurace v Černé v Pošumaví. Jedná se o 2–3 hodiny 
 3x týdně. Možnost také na více hodin a celoročně - dle dohody. 

 PANÍ / BRIGÁDNÍK na mytí nádobí - dle dohody.

 PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY na léto 2019 - servírka/číšník, výpomoc v kuchyni.

V případě zájmu a dalších dotazů nam volejte na tel.: + 420 777 121 896 nebo se u nás zastavte osobně.

Restaurant Penzion Sen - NABÍDKA PRÁCE 

Galakoncert v Aigen-Schläglu

pan Miloslav Bäuml.

Všem jubilantům přejeme 
vše nejlepší, hodně štěstí, 

 V sobotu 25. května 2019 se konal v rakouském Aigen-
-Schläglu galakoncert hudebního tělesa Musikverein Aigen
-Schlägl při příležitosti Zemské zahradnické výstavy za 
účasti starostek Aigen-Schläglu paní Elisabeth Höfl er a Čer-
né v Pošumaví paní Ireny Pekárkové. Za příjemného počasí 
zazněly skladby z fi lmů a muzikálů, proběhlo ocenění členů 
kapely a nechyběla ani ukázka profesionálního tance. 
 Kapela Musikverein Aigen-Schlägl bude hrát na slav-
nosti v Dolní Vltavici dne 21. září 2019.

Ema Kondysková
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Zprávy ze školy

Zprávičky ze školky

 V květnu jsme byli za utržené peníze z jarních trhů  
v Hopsáriu v Českých Budějovicích. Užili jsme si  
pěkné dopoledne.
 Vyjeli jsme do Českého Krumlova na dopravní  
hřiště. Naučili jsme se dopravní předpisy a jezdili na 
hřišti podle značek, přičemž jsme byli pod dohle-
dem strážníka městské policie.
 V rámci projektu „Společně za památkami“ děti ve 
školní družině vyrobily papírový hrad.
 Také jsme se seznámili s africkou kulturou, zazpí-
vali si, zatančili a zabubnovali s umělci z Konga.
 Zúčastnili jsme se Dětského dne na Olšině. Z naší 
školy získaly ve výtvarné soutěži „Jaro v lese“ 2. a 3. 
místo Hana Mouchová a Markéta Holubová. 

Žáci ZŠ

 V měsíci květnu jsme se věnovali nácviku besídek a návště-
vám. Besídky jsme ku příležitosti Svátku matek nacvičili dvě  
- jednu pro maminky ve školce a druhou pro seniory v Domově 
důchodců Horní Planá. Věříme, že jsme pásmem básniček, písni-
ček a tanečků všechny potěšili. 
 Na návštěvy jsme se vypravili nejprve do Pohádkové kovár-
ny do Selibova, která nás všechny nadchla krásným prostředím  
s ryze českými pohádkovými postavičkami, ale i příjemným pří-
stupem personálu, který nás kouzelným areálem doprovázel. 
Druhou návštěvu jsme podnikli do naší partnerské MŠ Klaffer 
am Hochficht. Tam jsme navštívili obecní bylinkovou zahradu, 
kde si děti vyrobily bylinkové máslo a sirup. Pak jsme si ve školce 
vybarvili velký dům z kartonu a zbývající čas věnovali různým 
hrám a navazování nesmělých kontaktů. Poslední návštěva smě-
řovala do MŠ Hořice, kde jsme trochu netradičně oslavili Den 
dětí, a to různými „vědeckými“ pokusy. Děti například tvořily  
velké bubliny pomocí PET lahve, vařily kaši jako v pohádce  
„Hrnečku, vař“, nebo „nafukovaly“ balonek bez foukání pusou.
 Jednu návštěvu jsme přivítali i v naší školce – hudebníky  
s bubny z Konga. Jejich vystoupení s možností zapojení do  
afrických rytmů opravdu nevšedním zážitkem. 

Kolektiv MŠ
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Den dětí

 I Černá v Pošumaví oslavila den dětí. Tentokrát 
přesně na den v sobotu 1. 6. patřil areál hasičské  
zbrojnice dětem. Sportovní aktivity, diskotéka, ukázka 
 práce hasičů a policie tak děti oslavily svůj velký den.
 Za realizaci děkujeme obci Černá v Pošumaví, 
členům SDH, Policii, vodním záchranářům a všem 
dobrovolníkům.

 25. května 2019 se mladší družstvo našeho hasičského kroužku zúčastnilo okresního 
kola hry PLAMEN v Kaplici. Celkově se děti umístily na pěkném osmém místě.

15. 6. 2019 od 10:00 do 17:00 u Stezky korunami stromů
Těšit se můžete na dovednostní soutěže v ručním řezání dřeva, dřevosochání, koncerty  
a program pro celou rodinu. Slavnosti dřeva jsou celodenní rodinnou akcí, při které vás  
opojí vůně lesa, dřeva i krásné výhledy ze Stezky korunami stromů Lipno. Čekají na vás  
dřevosochaři, pohádky, soutěže a spousta zábavy pro malé i velké.

Podrobnější informace ke slavnostem najdete na https:
//photos.app.goo.gl/NJHgJPiNqXcFyew57.

19. 6. 2019 v 18:00 - 20:00 pod Aquaworldem
 Oblíbený závod jak pro děti i pro dospělé. Přijeďte si zaběhnout T-mobile olympijský běh 
na Lipno. Místo startu i registrace je na pláži pod Aquaworldem v Lipně nad Vltavou. Poběží 
se po cyklo/inline stezce.
 Akce se koná ve středu 19. června 2019. Po celé zemi se uskuteční více než 80 běhů,  
kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců mezinárodní Olympijský den. 
Olympijská myšlenka prostřednictvím běhu ožívá přes třicet let a může u toho být každý. 
Stačí běžecké boty a chuť vyrazit na připravené trasy. Všichni, kteří se chtějí do akce zapojit, 
se mohou už nyní přihlásit na www.olympijskybeh.cz. Startovné začíná na 100 Kč. Děti do  
15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
  V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží pouze pro sebe, část ze  
startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské nadace, jež umožňuje 
sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2018 bylo České olympijské  
nadaci takto darováno přes 350 000 Kč.

Slavnosti dřeva u Stezky korunami stromů

T-mobile olympijský běh na Lipně

Okresní kolo hry Plamen Kaplice
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  Víte, že Dolní Vltavice (o)žije? 
„Dolní Vltavice žije“ je název projektu, který spočívá ve virtuální 3D-vizualizaci 
původní Dolní Vltavice. Ta zažila pohnuté dějiny včetně odsunu německých a rakous-
kých obyvatel po 2. světové válce a následného zatopení vodami lipenské přehrady.

  Věda nás baví

 V rámci projektu bylo zho-
toveno pracovní video, které
je od června 2015 volně ke
stažení na YouTube (adresa:
https://www.youtube.com
/watch?v=kXJG-lALdbc). Na
základě ozvy oslovených pa-
mětníků byly shromážděny
jejich připomínky a dosud 
neznámé fotografi e. Byly 
založeny webové stránky 
www.dolnivltavicezije.cz.
 Vyvrcholením projektu 
se stane znovuvystoupení 
Dolní Vltavice nad hladinu 
Lipna, a to v rámci velké 
multimediální show 3D-pro-
jekcí na vodní clonu přímo 

v Dolní Vltavici, s ozvučením 
mimo jiné nahrávkou pů-
vodního zvonu dolnovlta-
vického kostela sv. Linharta 
(dnes v Sušici) a jeho varhan 
(dnes ve Vlachovo Březí). Při 
této příležitosti bude vydá-
na brožura o historii a vývoji 
Dolní Vltavice.
 Termín uskutečnění je 
stanoven na sobotu 21. září
2019. Začátek slavnosti bude
v 15 hodin, samotná vizuali-
zace pak po setmění. 
 Partnerem projektu je 
obec Černá v Pošumaví, obec
Aigen-Schlägl a německý spo-
lek Verein der heimattreuen 

Böhmerwäldler, e.V.
 Projekt „Dolní Vltavice ži-
je“se má stát drobným pří-
spěvkem ke smíření národů, 
připomínkou pro další ge-
nerace a v neposlední řadě 
důstojnou oslavou 30. výro-
čí pádu železné opony.
 Podrobný program a bližší
informace se dozvíte v prázd-
ninovém vydání Zpravodaje. 
Na poutačích před akcí bude 
mimo jiné zveřejněn jízdní 
řád pendlujících autobusů, 
které zajistí příjezd z Černé 
v Pošumaví do Dolní Vltavice 
a zpět.

 Děti v mateřské školce 
v Černé v Pošumaví, se v le-
tošním školním roce sezná-
mily s vědeckým bádáním 
v rámci kroužku „Věda nás 
baví“. Kroužek navštěvovaly 
postupně všechny děti star-
ší pěti let. Během jednotli-
vých lekcí se formou jedno-
duchých pokusů seznámily 
s fyzikálními a chemickými 
zákonitostmi, které běžně 
potkáváme kolem sebe, aniž 
bychom si to uvědomovali. 
 Velké poděkování patří 

fi rmě Tesařství Polák & sy-
nové, která tento kroužek 
sponzorovala, společnosti 
Věda nás baví, o.p.s., která 
tyto kroužky pořádá v ma-
teřských a základních ško-
lách po celé České republice 
a v neposlední řadě také p. 
Hance Klikové za poskytnu-
tí prostoru v MŠ k realizaci 
kroužku. 
 Všechny děti byly nadše-
né a patří jim velká pochvala 
za snahu a šikovnost. Plno 
pokusů pak následně zkou-

šely ještě jednou doma s ro-
diči. Příští školní rok plánu-
jeme kroužek znovu otevřít. 
Již nyní ale můžete své ra-
tolesti přihlásit na vědecké 
příměstské tábory (přihlášky 
a info na www.vedanasbavi.
cz)

Anna Poláková 
(lektor Věda nás baví)
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 Tuto část bych mohl na-
zvat podtitulem – Pracovně 
vážně i nevážně – a v tomto 
duchu se podívat na pracov-
ní proces v tehdejším statku 
na Bližné. Pomalu ani sám 
bych již nevěřil tomu, co 
všechno se tehdy na polích 
pěstovalo. Vlastně téměř 
všechno – obilí na 185 ha, 
kukuřice na siláž, kapusta, 
směsky na zeleno, pícniny  
a jeteloviny, brambory na 17 
ha a zbytek pastviny a lou-
ky – celkem 450 ha. A strojní 
vybavení odpovídalo dané 
době. Byly to Zetory 3011 
a 4011(Jarda Pilc a ještě je-
den chlapec, už si nevzpo-
mínám na jméno), pak dva 
Zetory Super 50 (Čertický 
Jan a Vála Pavel), Zetor 5600 
(Schwarz Oldřich), nejnovější 
traktor zrovna přišel – Zetor 
5746, dostal jej Jula Habdák. 
Další Zetor Crystal 8011 do-
stal Ladislav Šprtel a ještě 
jsme měli pásový traktor 
DT-54, tam kraloval Pepík 
Šmakal.
 Samozřejmě, že byly pro-
blémy, tak jako všude, jak  
s traktoristy, tak s pracovníky 
v živočišné výrobě. Dnes-
ka již se na to dívám trochu  
s úsměvem, ale tehdy to 
občas byly skutečně nervy. 
Ale podívejme se na pár vý-

střelků v řadách traktoristů,  
z nichž na některé je možno 
se dívat i téměř pozitivně. 
Např. takový Ladislav Šprtel, 
ten stihnul tolik práce, až se 
člověk nestačil divit. Zvládnul 
traktor i živočišnou výrobu, 
samozřejmě ne pořád, ale 
byly chvíle, kdy zastoupil 
kdekoho. Dostal v jisté době 
svoji skupinu dojnic v kraví-
ně, současně pomáhal, vlast-
ně téměř všechno udělal za 
Jiřinu Zdeňkovou a její sku-
pinu (oba pak odešli z Bližné 
do Holubova, kde spolu žili). 
Na Jestřábí se ve dvoře po 
levé straně, hned zkraje, cho-
vala prasata, i tam Láďa zajel 
a nakrmil (bylo to v jednom 
období, kdy jsem se v krme-
ní prasat střídal se Seiden-
glanzem a Šprtel nám vyšel 
vstříc). Nic by na tom mož-
ná nebylo divného, ale on  
hned, když všechno nakrmil 
a poklidil, sednul do traktoru 
a hurá do Krumlova pro vý-
palky nebo melasu. Traktor 
měl rychlý, na tehdejší po-
měry ujížděl hodně rychle 
a Šprtel se nikdy nikde moc 
nezdržoval. Hned domů a než 
se pomalu ostatní traktoristé 
rozkoukali, už stál na nástu-
pu a čekal jakou dostane 
práci v rostlince. Jak říkám, 
hotový úderník, ale kupodi-

vu to z větší části nebylo na 
úkor kvality prací. Ale i ně-
které problémy se mu nevy-
hnuly. Například mu uletělo 
kolo, když vozil seno nebo 
slámu a tehdy se to řešilo 
na vyšší úrovni. Bylo to ně-
kde ve Větřní a veliké štěstí, 
že kolo utíkalo směrem, kde 
zrovna nikdo nebyl. To zase 
traktoristovi O.Š. upadlo kolo 
u rozmetadla hnoje na poli  
v prostoru jachtingu a ujížděl 
bez něj až na Jestřábí, kde se 
nakládal hnůj, který tam byl 
uskladněn na dvoře. „Proč 
nenakládáš,“ volal na chlapí-
ka na nakladači. Ani netušil, 
že nemá kolo u rozmetadla. 
A měl to tušit, vždyť to byl 
velký funkcionář tehdejší 
vládnoucí strany.
 Na Radslavi vlevo na tom 
kopci se sklízela pšenice a už 
tehdy se mírně kooperovalo. 
S kombajnem SK-4 tam se-
kali Pepík Šmakal a Rosťa 
Pekárek a ještě někoho tam  
z ředitelství tehdy poslali. 
Obilí se dováželo na sušku do 
Černé a žádná auta, pěkně 
traktory a na vleku nástavba, 
někdy mizerně udělaná, což 
se líbilo pšenici a snažila se 
dostat ven na svobodu. Bylo 
potřeba mít vleky připraveny 
na poli, aby kombajny nestály 
a mohly plynule vysypávat. 

Návrat do minulosti – část 3. 
–  vzpomíná František Záhora 
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Zemská zahradnická výstava v Aigen-Schläglu
„Udělejte si čas a vydejte se za požitkem, prožitkem, objevte nové a hlavně zvolněte!“

Jeden mlaďas z Bližné, právě 
ten, na jehož jméno si ne-
mohu vzpomenout, si řekl, 
že potřebu vleků zajistí do-
statečně. Trvalo mu trochu 
déle než za sebe zapojil čtyři 
vleky, ale povedlo se, a tak 
se s tímto „kolosem“ vydal  
k Radslavi. Kdyby byl rozváž- 
ný, tak by možná dojel v po-
řádku a včas, ale mládí má 
rádo rychlost, a tak to pat-
řičně rozjel. Jenomže silničce  
z Bližné na Radslav se to moc 
nelíbilo a rovněž vleky se 
začaly vzájemně předhánět, 
no kam dojel to se asi do-

myslíte. Kombajny nemohly 
vysypávat a další pracovníci 
museli pomáhat vyprošťovat 
vleky, které sjely mimo silni-
ci. Ještěže tam nebyla velká 
hloubka a ještěže pšenice 
nedávala moc velké výnosy, 
tak se to tak nějak postupně 
urovnalo. Snad ještě o jed-
nom pánovi se zmíním. Ten 
byl také pořád v neustálém 
tempu, ale vždy v jiném než 
mu bylo určeno. Nedojel na 
určené pole, kde měl praco-
vat, ale vždy byl u něčeho 
jiného. Tu pomáhal telit krá-
vu, tu zase nakládat na vůz 

dobytek na jatka nebo od-
vezl ošetřovatelům z kravína  
kůly na ohrady, prostě asi  
z padesáti procent dělal vždy 
něco jiného a vždy s výmlu-
vou, že to bylo také potřeba.
Prostě Karel Parkos byl již ta-
kový.

Oprava: v první části mého 
vzpomínání jsem uvedl u ag- 
ronoma pana Pivce jmé-
no Václav. Ve skutečnosti se 
však jmenoval František. Asi 
mě zmátla jména jeho syna  
i vnuka. 

 frza

 To je hlavním mottem hor-
norakouské Zemské zahrad-
nické výstavy, která byla 
zahájena v Aigen-Schläglu  
17. května 2019 a potrvá do 
13. října 2019.
 Výstaviště kolem kláštera 
Schlägl nabízí jedinečnou  
atmosféru. V zahradách po-
dél řeky Große Mühl najdete 
potřebný klid, abyste nechali 
své myšlenky volně plynout 
a zamysleli se v tichosti nad 
svou životní cestou. 
 Jedinečným způsobem 
zde jsou propojena témata 
„BIO“, „ZAHRADA“ a „EDEN-
-RÁJ“. V Biozahradě Eden si 
můžete udělat čas na příro- 
du, čas pro své blízké i pro 
sebe. Můžete nechat na sebe 

působit duchovno premon-
strátského kláštera a v nepo-
slední řadě ochutnat i míst-
ní pivní kulturu, zažít „ráj“ 
všemi svými smysly. Výstava 
nabízí svým návštěvníkům 
možnost poznat uvážené za- 
cházení s potravinami i s na-
šimi přírodními zdroji. Vybízí 
ke zvolnění na cestě sami  
k sobě. Biozahrada Eden se 
věnuje hlavně otázce, jak  
dostat biologicky čisté po-
traviny na náš stůl a jak udr- 
žitelně obhospodařovat za- 
hradu. Díky bioškole Aigen 
-Schlägl a mnoha mísním 
biopodnikům se region 
Mühlviertel prezentuje na 
zemské zahradní výstavě 
v celé své rozmanitosti. 

 Každé úterý je možné 
absolvovat komentovanou 
prohlídku v českém jazyce, 
kterou je ale třeba objednat 
předem v kanceláři výstavy 
v budově bývalé radnice Ge- 
meindeamt naproti klášteru 
Schlägl nebo mailem na: gar- 
tenschau@biogarteneden.at. 
Vzhledem k rozloze 15 ha 
se doporučuje na prohlídku  
počítat s 3 až 4 hodinami. 
Vstupné činí 14,50 €, pro sku-
piny a seniory 13,50 €, děti  
3 €, školní třídy 2 €. Kola ani 
pejskové na výstavu nemo-
hou, všude je zajištěn bezba-
riérový přístup. Více na www.
biogarteneden.at

Ema Kondysková, 
Dolní Vltavice
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Vzpomínka na naše spoluobčany – část 6.

Josef MACHÁČEK      
* narozen 1909, 

nedožitých 110 let

 Pan Josef Macháček se 
svou manželkou Kristýnou 
(na fotce ze setkání s dů-
chodci v sedmdesátých lé-
tech minulého století), přišli 
do naší obce jako dosídlenci 
v roce 1946 a byla jim při-
dělena usedlost čp. 45 na 
níž byla výměra 2,8344 ha. 
Přidělená políčka jim zůstala 
a sami hospodařili až do 
roku 1957, kdy paní Macháč-
ková podepsala přihlášku ke 

vstupu do JZD. Pan Machá-
ček však od začátku pracoval 
v pivovaru, po jeho zrušení 
krátce ve šťavárně a pak celý 
svůj pracovní život strávil na 
katru na pile v Hůrce.
 Jeho velkým koníčkem 
byla myslivost. Byl zakládají-
cím členem MS v listopadu 
1948 (spolu se Švamberkem, 
Záškodou, Rozboudem a Ro-
sickým Janem). Byl činný 
i ve výboru v letech 1969 až 
1972, v roce 1970 byl členem 
Přísežné stráže (dohled nad 
zákony a etikou myslivosti), 
byl i členem revizní komise. 

Z MS vystoupil v roce 1979.
 Já osobně si ho dobře 
pamatuji, ovšem již z jeho 
činnosti jako důchodce při 
opravách chodníků v naší 
obci. Tehdy pracovali jako 
důchodci u MNV tři Josefové 
– Macháče, Záškoda a Vála.
Rovněž pracoval i na výstav-
bě chatek v kempu Olšina.
 Josef Macháček i jeho 
manželka zemřeli ve stej-
ném roce – 1985. Panu Jose-
fovi bylo 76 let, paní Kristýně 
72 let. 
 
Čest jejich památce!

Vojtěch ČAPEK  
* narozen 1919, 

nedožitých 100 let

 Pan Vojtěch Čapek s man-
želkou Marií přišli do Černé 
rovněž jako dosídlenci v roce
1946, byla jim přidělena 
usedlost čp. 55 s výměrou 
4,2855 ha. Kdy vstoupili do 
JZD o tom není žádná evi-

dence, pouze v roce 1959 
je Marie Čapková vedena 
jako členka. Vojtěch Čapek 
však pracoval od začátku ve 
Výrobně ovocných šťav (šťa-
várna), kde byl v roce 1952 
ve funkci předsedy Závod-
ního střediska ROH, v dalším 
období až do odchodu do 
důchodu pracoval jako děl-
ník na lince. V roce 1951 byl 

též na valné hromadě hasičů 
v hostinci u Fusků, jak byl 
činný, těžko zjistit.
 Vojtěch Čapek zemřel 
v roce 1989 ve věku 70 let, 
jeho manželka Marie v roce 
2000 ve věku 82 let. V roce 
1997 zemřel jejich syn Fran-
tišek, kterému bylo 55 let.  

Čest jejich památce!

V závěru tohoto seriálu vzpomeňme na spoluobčany, kteří by se v letošním roce 
teoreticky mohli dožít kulatého jubilea – v kronikách a dalších materiálech však o nich 
nejsou žádné zmínky.
  Juraj KOLOMÁR     -   nar. 1909 -   †     1982 ve věku 73 let
  Josef DIRBÁK        -   nar. 1919 -   †     1983 ve věku 64 let
  František VACLÍK    -   nar. 1919 -   †     1986 ve věku 67 let
  Marie ONDRÁČKOVÁ    -   nar. 1919 -   †     1988 ve věku 69 let
  Marie SEGEČOVÁ    -   nar. 1919 -   †     1988 ve věku 69 let
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