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Usnesení
z 14. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví

ze dne 16. 12. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Cenu vodného a stočného na rok  2020

vodné 23,80 + DPH + stočné 34,94 + DPH
2. Plánované investice do vodohospodářského majetku

na rok 2020.
3. Rozpočet obce na rok 2020, tj. příjmy ve výši    

47.155.643,- Kč, výdaje ve výši  46.255.643,- Kč,
financování -900 000,- Kč.   

4. Rozpočtové opatření  č.  9/ 2019: příjmy 500.000,- Kč,  
výdaje 500.000,- Kč, financování 0,- Kč.  
Rozpočtové opatření  č. 10/2019: příjmy 772.281,- Kč,  
výdaje 772.281,- Kč, financování 0,- Kč.   

5. Finanční dar pro Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené, IČ 265 94 463 ve výši  1.000,- Kč. 

6. Finanční dar pro Český svaz včelařů,  z.s., IČ 004 34 361
ve výši 5.000,- Kč.

7. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 15 000,- Kč  
z rozpočtu  obce  Černá v Pošumaví, která nemá 
charakter veřejné podpory pro Smíšený pěvecký sbor
MUSICA VIVA, IČ  270 26 507. Dotace bude použita na

činnost spolku.
8. Měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstva v částce 1.623,- Kč, předsedům
kontrolního, finančního výboru v částce 3.243,- Kč 
a místostarostovi v částce 13.648,- Kč od 1. 1. 2020 dle
přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb.

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví 
č. 5/2019, o místním poplatku z pobytu.

10. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví 
č. 6/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 2/2012 o místních poplatcích.

11. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na  pozemky p č. 216/14 a 211/7 v  k. ú. Černá v Pošu-

maví. Pro stavbu s názvem „Černá v Pošumaví 216/8
p. Voldřich-NN“ pro  E.ON Distribuce, a.s., IČ 280 85 400
za úplatu. 

12. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
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na  pozemky p č. Bližná  397/1 v  k. ú. Černá v Pošumaví.
Pro stavbu s názvem „Bližná 343/14-NN“ pro  E.ON 
Distribuce, a.s., IČ 280 85 400 za úplatu. 

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis z jednání č. 1
Kontrolního výboru obce Černá v Pošumaví.

14. Podání  žádosti z dotačních programů Jihočeského kraje. 
15. Stanovy  Turistického spolku Lipenska.
16. Mimořádnou odměnu starostce I. Pekárkové ve výši

jednoho měsíčního platu. 

n pokračování v celoročním projektu „Žijeme v Evropě“
– vzdělávací seminář „Vánoce v Evropě“

n Mikuláš, čert a anděl ve škole
n besídka pro rodiče, která se opět konala v duchu 

našeho celoročního projektu – např. jsme zazpívali 
koledu v pěti jazycích

n návštěva MŠ se vzájemnou ukázkou vánočních besídek
n zdobení vánočních stromků u školy a u OÚ
n divadlo – Velká vánoční pohádka
n zdobení stromků pro zvířata
n besídka pro děti s rozdáváním dárečků

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, přispívají různými
sponzorskými dary a fandí nám v celoroční práci.
Těšíme se na další spolupráci v novém roce!

Žáci a zaměstnanci ZŠ
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Blahopřejeme
V  lednu svá výročí oslaví

paní 
Marie Musilová, 

Miroslava Vrbová 
a pan 

Ján Koršala.

Jubilantům přejeme 
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová 

Zprávy ze školy
Ohlédnutí za prosincem

Změně hodin 
pro veřejnost 

od 1. 1. 2020

pondělí
08:00-11:30, 12:30-17:00

úterý
08:00 - 11:30

středa
08:00-11:30, 12:30-17:00

čtvrtek
08:00 - 11:30

pátek
08:00-11:30, 12:30-13:30
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Jako kronikář hodnotím  
a popisuji každoročně, při 
zápise do kroniky, právě uply-
nulý rok. Rok 2019 byl ve 
znamení uplynulých třiceti
let, což je důvodem k hodno-
cení změn, které se udály 
za celou tu dobu. 

A bylo toho myslím dost,
jak v kladném, tak i v zápor-
ném smyslu. Stali jsme se 
demokratickým státem, zapo-
jili se do evropských struktur,
slušně se vypořádali s roz-
dělením společné republiky,
jistě se zvýšila i životní úro-
veň, obchody jsou plné zboží,
jezdí se do zahraničí, mladí
lidé se učí bez problému
cizím jazykům a mohl bych
jmenovat i dále. Z hlediska
vývoje lidské společnosti je
třicet let ona příslovečná
kapka v moři, v životě jedince
však vznikne celá nová ge-
nerace. A právě ti mladí, 
z dnešního pohledu kolem
pětatřiceti, těžko mohou mít
přehled o tom, jak vypadal
život před „sametovou“. Mnoh-
dy jsou pod vlivem neobjek-
tivního a zkresleného výkladu,
hodně věcí se překrucuje, 
zamlčuje, proto je nutno
pravdivě napsat, jak jsme
tehdy žili a pracovali. Na
druhé straně ovšem život 
a pokrok jdou neustále do-
předu, a tak ani nemá vý-

znam, se stále touto minulostí
zabývat. Jenomže to se, ze-
jména v současném období
neustále děje. A to je to, co se
mě osobně nelíbí. Doba je
rozhádaná, agresivní, každý
má jen tu svou pravdu, chybí
lidská ohleduplnost, zloba,
zášť a závist nepominuly.
Proto mohl průzkum ukázat,
že více jak třetině starších lidí
se stýská po socialismu. Nej-
více prý po sociálních jisto-
tách, bezpečí a příjemnějším
vztahu mezi lidmi. Můžeme si
položit otázku, proč tomu tak
je a kdo za to může. Ale toto
není prostor k hodnocení 
celostátní situace v politice.
Mým úkolem je zaměřit se 
na život v naší obci, jak ta se
změnila za uplynulých třicet
let. To podstatné již bylo na-
psáno v publikaci k 750. vý-
ročí vzniku obce a myslím, 
že se nemáme za co stydět.
Snažme se zapomenout na
to, že již není statek, není 
šťavárna, nejsou tuhové doly
a podobně, že žijeme v jiné
době, že jistoty pominuly.
Snažme se vidět vše to dobré,
co se udělalo v obci a to nejen
za přispění obecní pokladny.
Podívejme se, kolik soukro-
mých domů změnilo svůj
vzhled a vybavení, kolik stojí
v ulicích aut, jak se změnil 
systém topení, jak se vylepšily

komunikace a chodníky, jak
se zlepšil celý systém odpado-
vého hospodářství a čistota 
a úklid naší obce. Bohužel
tedy až na některé nemovi-
tosti, které ze známých dů-
vodů /podle vžité formulace,
že nejlepším hospodářem je
soukromník/, celých třicet let
hyzdí obec.

Naše obec je vlastně dne-
ska živa především z cestov-
ního ruchu, který je základem,
a proto je mu nutno napomá-
hat a přispívat po všech strán-
kách. Vždyť taková velice
atraktivní a unikátní cyklos-
tezka přes hráz malého Lipna,
přestože je občas někým kri-
tizována, přinese postupně
jistě obci prospěch. Turistika 
a cyklistika v naší obci mají
nyní zelenou. Máme čtyři
značené naučné stezky a nyní
již přístup, a to s velmi nád-
herným výhledem, například
z Muckova přes Hubenov.

Myslím si, že situace v naší
obci není oproti mnohým ji-
ným nijak špatná, což si trou-
fám říci i o morálce našich
občanů. Co mě však nejvíce
těší je práce, chuť, elán a další
dobré lidské vlastnosti při
uskutečňování tradičních ve-
řejných obecních akcí. Tam si
myslím, že můžeme a musíme
být hrdi na všechny ty obě-
tavce, kteří udržují kulturní

30 let od „sametové“ revoluce

Zpravodaj_1_2020_Sestava 1  08.01.2020  15:07  Stránka 4



05ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Hledaná slova ve dvanácti řádcích vždy začínají prvními dvěma písmeny názvu naší obce
a pěti osad/ČE-BL-VL-MO-MU-PL – každá je zde dvakrát/. Ve třetím sloupci je v tajence ukryt
název zaniklé obce /německy Mayerbach/ proslulé těžbou rašeliny na 300 ha plochy. 
Mocnost rašeliny zde dosahovala 5 metrů, v r. 1894 zde byla postavena továrna na výrobu
stelivové rašeliny a spalovna odpadů. V těch letech zde pracovalo 420 dělníků. / frza/

hodnoty v obci. Od maso-
pustu přes májku, obecní
slavnosti, Mikulášskou a čer-
tovskou nadílku a především
v poslední době onen, dnes
již za hranicemi obce proslulý,
jarmark. Co práce během roku
odvedou naši hasiči, kteří jsou
téměř u všech akcí a co
všechno dokáží naše učitelky
s dětmi ve školce a škole, kolik
je to akcí, které dětem přine-
sou do života mnoho po-
znání. A co pravidelné vítání
dětí, oslavy a přilepšení se-
niorům, příspěvková pomoc
obce všem potřebným a mno-
ho dalšího, co běžný občan
ani neuvidí.

V roce 2019 však každo-
pádně nemohu zapomenout

na akce uskutečněné v Dolní
Vltavici. Od snahy najít a vy-
zdvihnout sochu sv. Jana Ne-
pomuckého, přes historicky
největší akci „Dolní Vltavice
žije“, které jsou především zá-
sluhou ing. Emy Kondýskové
a ing. Milana Bukáčka. Pak
jsou i další akce např. Vyhlíd-
kový běh, Pralesní liga, Dět-
ský den, ICE marathon a jiné,
které všechny zvyšují popula-
ritu obce. Letní kino spolu 
s pravidelnými pohádkami 
a pláž Windy Point s bohatým
programem, nemohou být
opomenuty. A musím přiznat
trochu i mou zásluhu jako
kronikáře na propagaci obce,
což si zaslouží i knihovna 
a firmy i jednotlivci, kteří jsou

sponzory mnoha probíhají-
cích akcí.

Jistě se najdou i nedo-
statky, ale já nejsem přízniv-
cem neustálého kritického 
a pesimistického pohledu,
spíše držím palce všem mla-
dým, kteří chtějí něco dosáh-
nout, a věřím, že život v obci,
za čas pod jejich vedením,
bude pokračovat v dosavad-
ních poměrně úspěšných sto-
pách. Jediné, co mě trochu
mrzí je zánik fotbalu v naší
obci, tam by mohli mladí
kluci zapracovat.

Do roku 2020 přeji všem
obyvatelům hodně zdraví 
a úspěchů. 

František Záhora

Klasická doplňovačka

moudří lidé
štos malých papírů pro poznámky
součást úst sloužících ke žvýkání
střelivo
skupina hub
hovorově lidská hloupost
hygienická pomůcka pro ženy
část České republiky
způsob lovu zvěře
zubní výplň
majetní, bohatí
zdrobněle vlak
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Dovolte, abych Vás, stej-
ně jako v předchozích le-
tech, informoval o činnosti
hasičů naší obce za uplynulý
rok. Nechci se pouštět do
hodnocení sboru dobrovol-
ných hasičů obce jakožto
sdružení, kde se k této orga-
nizaci hrdě hlásí mnoho
členů (cca 8 desítek osob),
většina z nich i na výroční
schůzi přijde v hasičské uni-
formě. Zde myslím, že po-
stačí zmínit tradiční akce
jako stavění a kácení máje,
pořádání dětského dne, čin-
nost při slavnostech obce,
zajištění Rallye Český Krum-
lov, ICE maratonu, Vltava
Runu, zajištění stravy na ak-
cích Vodní záchranné služby,
zajištění přepravy dětí na
kroužku mladých hasičů, za-
jištění přepravy a technické
podpory na akcích Mateřské
školky, dopravu seniorů obce
na nákupy apod. U těchto
činností bych rád poděkoval
těm aktivním členům, kteří
nemají potřebu být hasiči
toliko na výroční schůzi, ale
jsou ochotni pomoci na ak-
cích, kde je vídáme v okénku
hasičárny či ve stanu na slav-
nostech obce u výdeje ná-
pojů, když pomáhají připra-
vovat zázemí či stravu na 
akcích spolupořádaných obcí
nebo při vedení kroužku ma-

lých hasičů. Aby bylo mé 
poděkování adresné, jedná
se o Petra Rulíška, Annu Ma-
ruškovou, Zdenku Malou,
Pavlínu Pártlovou, Zuzanu
Pártlovou, Jaroslavu Hamplo-
vou, Zdenka Kellnera, Evu
Pražákovou a paní starostku
a dále pak Evu Brunerovou 
a Simonu Szalajovou. Tímto
bych hodnocení činnosti
sboru ukončil, neboť mne
mrzí, že se skutečně jedná
pouze o pár jedinců a ostat-
ní hasiči jako by po zbytek
roku hasiči ani nebyli.

Dále se budu věnovat
zhodnocení roku 2019 z po-
hledu jednotky, tedy těch
několika hasičů obce, kteří
mají ještě větší snahu ne-
zištně pomáhat ostatním.
Důvodem je opět to, že 
o činnosti jednotky, počtech
výjezdů, jejich zaměření, pře-
kážkách apod. by se mělo
více vědět, neboť vykonávají
svoji činnost ve Váš prospěch.
Samotné zvážení, zdali in-
vestice obce, které budou 
v tomto roce 2020 vyšší, jsou
účelně vynaložené peníze či
nikoliv nechám pak na Vás
samotných. Abych Vám ales-
poň nastínil, o co se mimo
provozních výdajů a nákupu
spotřebního vybavení jedná,
je naplnění záměru již před-
chozího a i současného za-

stupitelstva obce pořídil 
náhradu již zastaralé tech-
niky, a to Cisternové auto-
mobilové stříkačky, na níž
získala naše obec jako jediná
v Jihočeském kraji dotace 
a to z Fondu zábrany škod
České kanceláře pojistitelů 
a od Jihočeského kraje. Obě
dotace jsou v celkové výši 
4 miliony Kč a nové vozidlo
se již v tuto chvíli vyrábí. Až
přijde čas, jistě se s ním rádi
pochlubíme, ikdyž budeme
raději, pokud nás uvidíte
např. jen na představení
techniky a poté na akcích
obce či kondičních jízdách 
a cvičeních a ne u skuteč-
ných zásahů. 

Nyní již k samotnému
zhodnocení. Jednalo se cel-
kem o 47 událostí (oproti
předchozímu roku nárůst 
o 15), z nichž se ve 31 přípa-
dech jednalo o technickou
pomoc (dále jen TP), v 8 pří-
padech o požár, 1 únik ne-
bezpečné látky, 1 o likvidaci
následků dopravní nehody,
2 plané poplachy a 4 krát
ostatní pomoc. 

Nyní již trochu detailněji:
11. 1. 2019 – Požár rodin-
ného domu v Horní Plané.
20. 1. 2019 – TP – odstra-
nění padlého stromu z po-
zemní komunikace v osadě
Mokrá.
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Hasiči v roce 2019
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26. 1. 2019 – TP – vytažení
motorového vozidla z hlu-
boké sněhové závěje na
Radslavi.
3. 2. 2019 – Požár rodin-
ného domu Hořice na Šu-
mavě. Zde bych rád zmínil
zkušenost dvou našich hasičů.
Po příjezdu na místo jim ve-
litel zásahu vydal pokyn začít
hasit v dýchacích přístrojích.
S tím neměli problém. Když
jim ale řekl, že toto prove-
dou z výškové techniky, 
ptali se, kdo je nad dům vy-
zvedne. Velitel zásahu jim
řekl, že oni sami, že jestli
hráli počítačové hry, že to je
stejné. Pak jim dal krátkou
instruktáž a vyslal je. No naši
chlapi to zvládli a asi je to 
i bavilo (zde bych zmínil, že
při zásazích integrovaného
záchranného systému je na
zvážení velitele zásahu, zda
dodrží všechna předepsaná
pravidla nebo rozhodne, 
s ohledem na nebezpečí 
z prodlení, že to tak nebude.
Zde nemohl čekat na ob-
sluhu výškové techniky, kte-
rá jela z ČB, a tak poslal naše
hasiče). Druhým aspektem
tohoto zásahu bylo, že přes-
tože se věc udála v Hořicích
na Šumavě, na místě jejich
jednotka nezasahovala, ne-
byla tzv. akceschopná (na
vyhlášení výjezdu žádný je-
jich hasič nereagoval a nevy-
jeli). Naše jednotka dále na
této události za využití dý-

chací techniky prováděla 
hašení uvnitř hořícího ob-
jektu a zřídila čerpací stano-
viště v místním potoce, ze
kterého byla na místo zá-
sahu doplňována voda pro
hašení.
6. 2. 2019 – TP – odstranění
rampouchů z objektu místní
mateřské školy v obci.
10. 3. 2019 
Ve 14:40 – TP – Odstranění
tří stromů z pozemní komu-
nikace v katastru obce Ho-
řice na Šumavě.
V 18:06 – TP – Odstranění
stromu z pozemní komuni-
kace v osadě Bližná.
Ve 20:09 – Výjezd na ohlá-
šený požár v domě v obci.
Průzkumem bylo zjištěno sil-
né zkouření bytové jednotky
z doutnajícího kotle po vý-
padku elektrického proudu.
Byt byl následně odvětrán.
Ve 22:56 – TP – Odstranění
spadlého stromu z pozemní
komunikace ve směru na
Frymburk.
Ve 23:19 – TP Zajištění místa
pádu lampy veřejného osvět-
lení v obci, její odříznutí 
a odstranění z pozemní ko-
munikace.
11. 3. 2019
V 5:55 TP – Odstranění spad-
lého stromu na kolejích mezi
zastávkami Žlábek – Horní
Planá. Po příjezdu na místo
jednotka zjistila, že vlakve-
doucí si trasu prořezáním
zprůjezdnil svépomocí. Ces-

tou zpět jednotka odstranila
3 spadlé stromy směrem na
Mokrou.
Ve 12:49 – TP – Odstranění
spadlých stromů v osadě
Radslav.
16. 3. 2019 – TP – Jednotka
vyčerpala vodu ze sklepních
prostor domu v obci po
technické závadě na vodo-
vodním potrubí.
31. 3. 2019 – TP – Jednotka
vyčerpala na Dolní Vltavici
65kubických metrů z bazénu
hotelového komplexu z dů-
vodu nutné technologické
odstávky.
6. 4. 2019 – TP – Výjezd na
ohlášený nakloněný strom
nad chatkou v obci. Po při-
volání HZS s výškovou tech-
nikou na místě příslušník HZS
převzal velení a rozhodl, že
strom se na místě ponechá 
z důvodu možného rizika
pádu na chatku a pokácení
provede specializovaná fir-
ma. K další činnosti jednotky
na místě nedošlo.
29. 4. 2019 – TP – Čerpání
vody. Zde se jednalo o tech-
nickou pomoc pro vodní 
záchrannou službu při od-
straňování nánosu sedlin na
dně Lipna při hledání sochy
Sv. Jana Nepomuckého. Pro
jednotku to bylo cvičení 
a cenná zkušenost, jak by 
ze člunu probíhala obsluha
plovoucího čerpadla .
30. 4. 2019 – TP – požární
dozor při pálení čarodějnic.
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3. 5. 2019 – TP – likvidace
úniku nebezpečné látky 
v obci. Zde bych zmínil, že
přestože se oznamovatelé
obávali událost oznámit, byli
následně překvapeni kolik
jednotek se na místo nako-
nec sjelo. Spolu s našimi ha-
siči zde zasahovali také hasi-
či z Frymburku a následně
i z Českého Krumlova. Hro-
zilo zde, že PHM vyteklé na
autobusovém nádraží vodo-
tečí vniknou do jezera, proto
bylo nutno celý prostor opa-
kovaně zasypat sorbentem,
tento smést, uklidit a znovu
a znovu.
17. 5. 2019 – Planý poplach
– výjezd se člunem na jezero
pro pátrání po převrácené
plachetnici. Osádka minipla-
chetnice se ke břehu dostala
sama.
12. 6. 2019 – Pátrání po
sportovci na jezeře, který 
s KITEm zůstal bezvládně 
na vodní hladině. Osobu od-
vezla vodní záchranná služ-
ba, jednotka nalezla a z vody
vytáhla vybavení.

13. 6. 2019 – Cvičení Inte-
grovaného záchranného sy-
stému na cvičném požáru
Základní školy Frymburk.
Zde jednotka zřizovala čer-
pací stanoviště a plnila další
úkoly, a to pod dohledem
rozhodčího HZS. Vyhodno-
cení činnosti bylo pozitivní
a jednotka se na místě po
ukončení cvičení odměnila
vynikající zmrzlinou.
21. 6. 2019 – TP – Záchrana
lodě na jezeře – převrácení
zpět.
6. 7. 2019 – TP – Záchrana
lodě na jezeře – převrácení
zpět.
20. 7. 2019 – Planý poplach.
Prověřením oznámení o po-
žáru lesa bylo zjištěno, že 
k požáru nedošlo , jednalo se
o neohlášené pálení klestí.
25. 7. 2019 – TP – Likvidace
obtížného hmyzu – vos v obci.
29. 7. 2019 – TP – Zajištění
motorového vozidla na sád-
kách v obci. U vozidla hrozi-
lo převrácení do vody po
chybné manipulaci při par-
kování.

31. 7. 2019 – TP – Likvidace
obtížného hmyzu – vos v obci.
2. 8. 2019 – Likvidace po-
žáru skládky bioodpadu 
v obci.
3. 8. 2019 – TP – Likvidace
obtížného hmyzu – vosy
v obci.
4. 8. 2019 – Záchrana zra-
něné labutě v kempu v obci.
Labuť byla omotána a zra-
něna rybářským vlascem,
který byl odstraněn a labuť
byla vypuštěna do volné pří-
rody. U tohoto zásahu měla
jednotka plný kemp fanou-
šků a děkuje jim za poskyt-
nutou návnadu – suchý chléb,
na který byla labuť nalákána.
5. 8. 2019 – Požár motoro-
vého vozidla v obci.
9. 8. 2019 – TP – Osvětlení
místa montáže mostu nové
cyklostezky a řízení provozu
na pozemní komunikaci.
10. 8. 2019 – TP – Likvidace
obtížného hmyzu – sršňů 
u kapličky na Dolní Vltavici.
23. 8. 2019 – TP – Likvidace
obtížného hmyzu – sršňů 
v obci.
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25. 8. 2019
V 18:25 – TP – Likvidace ob-
tížného hmyzu – sršňů na
Muckově.
V 19:58, tedy po návratu ha-
sičů k rodinám TP – výjezd 
k zajištění místa pro přistání
vrtulníku k záchraně osoby
po úraze u Tobogánu.
26. 8. 2019 – TP – Likvidace
obtížného hmyzu – vos na
Jestřábí.
27. 8. 2019 – Záchrana zra-
něné labutě v Horní Plané.
Původně měla být labuť 
v kempu na Karlových Dvo-
rech, nalezena byla u Jeni-
šova. Labuť byla po od-
chycení zbavena rybářských
nástrah propíchnutých bla-
nou nohy a vypuštěna na
svobodu. Po této zkušenosti
byla jednotka vybavena ruč-
ním nářadím do člunu, neboť
u tohoto zásahu si ruční 
nářadí musela vypůjčit od
lidí v kempu.
20. 9. 2019 – TP – statické
zajištění podia načerpáním
vody do barelů na Dolní 
Vltavici.
30. 9. 2019 – Asistence ZZS
– snesení pacienta do sanit-
ního vozu.
14. 10. 2019 – TP – vyčer-
pání vody z vodárny na Mil-
né a načerpání vody po
odstranění technologické
závady vodárny na žádost 
fy ČEVAK.
20. 10. 2019 – TP – zprů-
chodnění vodoteče na sád-

kách po jejím zanesení bah-
nem a biomateriálem bo-
brem.
26. 10. 2019 – v 03:55 Požár
ve VVP Boletice. Zde jed-
notka zasahovala u osady
Záhvozdí u Prachatic. Jed-
nalo se o požár lesa v těžce
přístupném terénu. Zde jed-
notka (1 hasič) zřídila čerpací
stanoviště pro dálkovou do-
pravu vody, další hasič sám 
4 hodiny prováděl dopravu
vody hasičským vozem, ne-
boť velitel zásahu do roze-
dnění nerozhodl o využití
větších vozidel z důvodů
úzkých cest. Po rozednění
bylo nalezeno místo pro otá-
čení vozů a voda byla dová-
žena i druhým, vozidlem
jednotky a vozidlem HZS.
Dva hasiči prováděli přímé
hašení. U tohoto zásahu byly
hadice pro zásah rozvezeny
pomocí terénní čtyřkolky,
a to v délce cca 2 km lesem
mezi kameny. Po ukončení
zásahu, který u naší jed-
notky, která na místě vystří-
dala jednotku z Hořič na
Šumavě a HZS Český Krum-
lov trvala cca 7,5 hodiny, a to
s ohledem na samá nega-
tiva, která hrála proti hašení,
jako např. nepřístupný lesní
terén, nemožnost dopravo-
vat vodu ihned všemi vo-
zidly bez jejich potkávání se
na slepé cestě, nemožnost
využití vrtulníku pro letecké
hašení kvůli mlze, špatný 

radiový a žádný telefonní
signál pro spojení u zásahu.
U současného obsazení jed-
notky se jednalo o zásah 
v zatím největší vzdálenosti,
kdy doba jízdy na místo zá-
sahu trvala přes půl hodiny.
Celou dobu, tedy od výjezdu
po příjezd zpět na základnu
přes normy HZS nebyla jed-
notce zajištěna strava ani
odpočinek. Zda to bylo z dů-
vodu, že jednotce velel hasič
vojenské hasičské jednotky
nebo toto nebylo možné,
není našim hasičům známo
a již to řešit nechceme. Je to
pro nás zkušenost být zas
více samostatní a stejně jako
s sebou vozíme zásoby pití,
se zřejmě vybavíme i něja-
kým jídlem. U tohoto zásahu
bychom chtěli poděkovat Evě
Brunerové, která jednotce
nabídla, že jídlo a pití hasi-
čům sama na místo doveze,
což nakonec využito nebylo. 
27. 10. 2019 – Záchrana
osoby na jezeře. Tento vý-
jezd bezprostředně nava-
zoval na příjezd jednotky 
z předchozího výjezdu z po-
žáru a byl jednotce vyhlášen
v době, kdy byla doplňo-
vána voda do cisteren. Jed-
notka se tedy rozdělila, do-
plňování vody zajistil 1 hasič
a ostatní připojili člun a vy-
jeli na místo. Zde bylo prů-
zkumem zjištěno, že není
přímo ohrožena žádná oso-
ba, ale že se jedná o uvolně-
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nou loď a věc si na místě
převzali hasiči HZS Frym-
burk, kteří se dostavili na
místo spolu s policií.
10. 11. 2019 – Požár kontej-
neru na odpad na Radslavi.

U výše uvedených mi-
mořádných událostí je třeba
dodat, že u 40 z nich byla
naše jednotka na místě jako
první, u 5 jako druhá, jednou
jako třetí a ve VVP Boletice
jako šestá (zde s ohledem 
na to, že střídala předchozí 
jednotky zasahující na místě 
v průběhu noci). Zasahovali
jsme v katastru naší obce,
Frymburku, Hořic na Šuma-
vě a ve VVBP Boletice, při-
čemž celková délka zásahů
byla téměř 89 hodin nasa-
zení. Co se týká nasazení
hlavní techniky, VW Trans-

porter byla využit 37 krát,
CAS 2O – (ŠKODA 706 RT) 16
krát, CAS 32 (TATRA 148)
6krát, motorový člun pak 
7 krát.

Během všech zásahů do-
šlo pouze k drobným poško-
zením spotřebního majetku
jako hadic, lan, ochranných
pomůcek apod. Ke způso-
bení škod jiným osobám, ke
zraněním či ohrožení život-
ního prostředí činností jed-
notky nedošlo. 

Jak vyplývá z výčtu všech
výjezdů na řešení mimořád-
ných událostí, nebylo jich
ani v roce 2019 málo. Bylo
jich více než vloni, jak jsem
již uvedl. Stejně jako v roce
2017, 2018 i v roce 2019 vý-
jezdy k řešení mimořádných
událostí vyřešilo 9 osob 

z obce, a to i přes to, že má
obec přes 850 obyvatel a ve
výjezdové jednotce je admi-
nistrativně zařazeno celkem
13 hasičů na různých pozi-
cích. Proto mi dovolte, abych
jako akt poděkování v násle-
dující tabulce stejně jako 
v předešlém roce naše ak-
tivní hasičce jmenoval. Záro-
veň pro představu o jejich
dobrovolném nasazení ke
každému z nich uvedu, ja-
kou plní v jednotce funkci,
kolik výjezdů absolvoval 
a kolik hodin na nich v zájmu
bezpečí v obci na výjezdech
(nikoliv další čas u přípravy 
a údržby techniky, kterou
nepočítáme) strávil.  

Takže parťáci hasiči, DĚKUJI. 
Soptík

Jméno Funkce v jednotce Počet Hodin
výjezdů na výjezdech

Pivec Václav ml. Velitel jednotky, velitel družstva, 28 51 
technik ochrany obyvatelstva, 
vůdce plavidla, strojník 28 51

Kasal Miroslav Velitel družstva, strojník, 29 49,75
vůdce plavidla

Kasal Vladimír Strojník 25 41,45
Thon Tomáš Zástupce velitele jednotky, 40 62

velitel družstva, strojník, 
technik ochrany obyvatelstva, 
vůdce plavidla

Pivec Václav st. Strojník, hlavní technik 8 11,45
Homolka Jan Hasič, strojník, vůdce plavidla 40 67,5
Rulíšek Petr Hasič 13 16
Lavička Petr Hasič 23 32
Pártlová Pavlína Hasič, Zdravotník 9 11,5
Prenner Jiří Hasič 3 1,6

Zpravodaj_1_2020_Sestava 1  08.01.2020  15:07  Stránka 11



ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

12

Již potřetí se vrátíme k mé
korespondenci s lidmi z růz-
ných koutů naší vlasti, ale 
i ze zahraničí.

Jedním z nich byl i DIET-
MAR BLUM z Kenzingenu,
blízko Štrasburku v Němec-
ku, který mi napsal, že sice
nemluví česky, ale rád čte 
/asi si překládá/ mé historic-
ké články o dramatické době
z konce 2. sv. války, což se
týká i jeho dědečka Franze
Gramlingera. Psal, že s man-
želkou navštíví naši obec 
a rád by viděl dědečkův
rodný dům a zda bych se 
s ním mohl setkat. Napsal
jsem mu, že ho budu očeká-
vat a současně jsem ho in-
formoval, že jeho děda Franz
Gramlinger proslul jako vá-
lečný zločinec, byl odsouzen
k trestu smrti a 9. dubna
1946 v Českých Budějovicích
popraven. Vysvětlil  jsem mu
osudy jeho dědečka, jak se
zachoval k vězňům z Pocho-
du smrti, jak přepadl celnici
v Kyselově a mnohé další
zločiny. Podle jeho slov byl 
s činností svého děda obe-
známen. Dietmar Blum pak
přijel do Černé 28. března
2016, já byl v té době zrov-
na nemocen, ale druhý den
jsme se pak sešli u penzionu
Rak, kde oni přespali. Spo-

lečně jsme pak jeli k domu
čp. 43, Gregarovina, kde jeho
děda žil a bydlel. Dům si pak
zvenčí prohlédli a vyfotili.

Historik a spisovatel JAN
CÍGLBAUER, který publikuje
články o válečných událos-
tech, např. o Pochodu smrti
přes Černou a Horní Planou,
který napsal i článek o Franzi
Gramlingerovi (viz výše), mi
poskytl cenné informace pro
další rozšíření historických
poznatků pro archiv kroniky
obce. 

Ing. PAVEL KAMÍR z
Brna mě, vedle dopisování,
dokonce osobně v červnu
2009  navštívil a vyměnili
jsme si některé poznatky
ohledně historie naší obce a
zejména osobnosti zaklada-
tele Hirza z Klinkenbergu,
ale především mi posléze
poslal delší písemnou infor-
maci o spisovateli Johannu
Ursidilovi ze Zvonkové. Ten
získal domovský list v Dolní
Vltavici a naposledy v Černé
a pak uprchl do zahraničí. 

JAN GEMELA z Lichnova
na Krnovsku má velmi zvlášt-
ního koníčka. Založil a uvedl
do života Muzeum vidlí.
Zdánlivě nesouvisející čin-

ností je jeho zájem o pom-
níky Hanse Kudlicha. Jeho
podstavec je u nás pod 
křížem u „Stromovky“ při 
výjezdu do Českého Krum-
lova. Poznatky pro potomka
Hanse Kudlicha čerpal zase 
z mého článku „Osud Kudli-
chova podstavce“, který vy-
šel 5. 12. 2009. Kudlich byl
nazýván  osvoboditelem sed-
láků a na jeho počest se sta-
věly na mnoha místech kříže
a pomníky.

Podstavec našel v roce
1995 Anton Kindermann 
a Johan Schläger v houštině
na Račíně, kde byl v roce
1870 postaven před školou 
a na něm 60 cm vysoká
busta politika a lékaře Hanse
Kudlicha. Jmenovaní se teh-
dy dohodli se starostou obce
ing. Janem Novákem, dopra-
vili kámen do Černé v Pošu-
maví, restaurovali ho a umís-
tili na současné místo /viz
obr./

Poznatky z naší historie
na základě vzájemné korespondence
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JIŘÍ NOVOTNÝ, s kterým
také delší dobu komunikuji,
mě též navštívil. Má chatu na
Žlábku, který je nedaleko
naší obce, ale patří již pod
Horní Planou. Ten mi poslal
již dvě brožury a některé po-
hlednice naší obce, např.
Grafitový závod z roku 1915
a kostel z roku 1904. Sám
posílá pohlednice Dr. Han-
kemu, který zabezpečuje
web Böhmerwaldbund OÖ,
z něhož i já čerpám pro po-
třebu našeho archivu.

RADEK OCELÁK M.Sc.
z Rýmařova, potomek ru-
munských Slováků se zajímá
o vše, co souvisí s reemi-
granty. Vystudoval univer-
zitu v Praze a Amsterodamu,
obory český jazyk a litera-
tura, filosofie a logika. Je ba-
datelem, filosofem, genea-
logem a nakladatelem. Za-
jímá se zejména o reemi-
granty z naší oblasti a napsal
již několik publikací. Upozor-
nil mě též, že na Slovensku
vyšla kniha Prekrásno Janko,
soubor pohádek rumun-
ských Slováků, jak je nahrál 
a zapsal v roce 1953 Karel
Plicka. Zde je jedním z vy-
pravěčů i Karel Valíček, krmič
a pasák dobytka, o kterém se
domnívá, že by to mohl být
náš bývalý občan z Dolní 
Vltavice, což ovšem těžko
můžeme  již zjistit. 

frza
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Leden ve Skiareálu Lipno 
Celkem 10 akcí si pro své návštěvníky připravil na leden
Skiareál Lipno. 

10. – 12. 1. Skicamp
11. 1. Sobota s Lipno bez bariér
18. 1. Sobota Lipno bez bariér
25. – 26. 1. Rossignol Demo Tour
31. 1. Jedničkáři lyžují za dvacku
31. 1. – 2. 2. S ČT Sport na vrchol

O víkendu od 25. do 26. ledna si budete moci vyzkou-
šet lyže značky Rossignol v rámci testovačky Rossignol
Demo Tour. Tato již tradiční akce nabídne kromě stovek
lyží i doprovodný program.

31. ledna by si měli červeně zaškrtnout všichni 
jedničkáři, protože pokud ukáží vysvědčení se samými,
tak budou lyžovat za 20 Kč. V tento den startuje také 
oblíbená lyžařská reality show S ČT Sport na vrchol.
Závodit budete moci do 2. února.

Těšit se budete moci také na rodinný závod MCDonalds
Winter Cup a na velblouda s lamou. Tyto dvě akce ještě
nemáme termínově potvrzené – sledujte www.lipno.info

X jede v pracovních dnech  / 6 jede v sobotu / + jede v neděli a ve státem uznané svátky
91 jede od 15. 12. 2019 do 22. 3. 2020 
92 jede od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020, 31. 1. 2020, od 10. 2. 2020 do 14. 2. 2020

SVOZ BIO ODPADU
2. 1. 2020  /  6. 2. 2020/ 5. 3. 2020

6,+
91

8:20
8:33
8:45

X
92

8:20
8:33
8:45

Jízdní řád
SKIBUSY 2020

Černá v Pošumaví
Frymburk

Lipno nad Vlt., lanovka

X
92

16:50
16:39
16:30

6,+
91

16:50
16:39
16:30
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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. ledna 2020.

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

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