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Usnesení
z 15. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví

ze dne 20. 1. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Rozpočtové opatření č. 11/ 2019: příjmy 2 448 875,- Kč,

výdaje 3 054 404,- Kč, financování 605 529,- Kč.  

2. Finanční dar Hospici sv. Jana N. Neumanna Prachatice,
IČ: 708 53 517 ve výši 8 000,- Kč. 

3. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 6 000,- Kč 
z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá 
charakter veřejné podpory pro Aqualung club - Klub
sportovního potápění, IČ 004 76 382. Dotace bude 
použita na činnost spolku.

4. Věci předané příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černá 
v Pošumaví do výpůjčky (příloha č. 2).

5. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví 
č. 1/2020, místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.   

6. Zadávací řízení „Cyklostezka CS1 podél jezera, Černá 
v Pošumaví“ – Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
Irenu Pekárkovou uzavřením smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem v zákonné lhůtě po ukončení procesu
výběru. 

7. Projekt Rekonstrukce letního kina
„Zastupitelstvo souhlasí s realizací a financováním akce.“ 

8. Prodej pozemku v k. ú Černá v Pošumaví Dolní Vltavice
parc. č. 547/100 o výměře 180 m2 za cenu 400,- Kč 
+ DPH a náklady s prodejem spojené dle GP č. 2595
-374/2019 vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český
Krumlov vlastníkovi nemovitosti parc. č. 547/21. 

9. Uzavření smlouvy s firmou TENDRA spol. s.r.o. Mělník
IČ 018 20 265 na zadávací řízení, manažerské řízení, 
administraci projektu, stavební dozor na Pořízení 
decentrální vzduchotechniky do MŠ ( třídy a kuchyně)
v obci Černá v Pošumaví.    
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V lednu jsme se připravovali na ukončení 1. pololetí
2019/2020, které nám hodně rychle uteklo. Žáci 1. třídy mají
svá první vysvědčení a už jsou z nich opravdoví školáci. 

Jako každý rok i letos jsme se ve škole domluvili, doma
doladili a 6. 1. jsme chodili od domu k domu jako Tři králové.
Letos jsme byly dokonce dvě party. Chceme poděkovat
všem, kteří nám otevřeli a obdarovali nás. Bylo to milé.

Dále jsme se zúčastnili výukového semináře „Tancem
proti šikaně“. Velmi se nám program líbil a paní instruktorka
z Prahy nás velmi chválila, jací jsme šikovní a hodní.

Hlavní událostí ledna byl lyžařský kurz v Lipně nad 
Vltavou 22. 1. - 24. 1. 2020. Byli jsme rozděleni do čtyř skupin
a věnovali se nám čtyři instruktoři, kteří byli velmi zkušení 
a ochotní. Výcvik jsme zakončili slalomem, za který jsme
všichni dostali diplom. Lyžařský kurz se konal i díky finanč-
nímu sponzorskému daru od manželů Novotných, tímto
ještě jednou děkujeme. A děkujeme panu Nohavovi 
(vedoucí instruktorů), který nám vyšel ve všem vstříc.

žáci ZŠ
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Zprávy ze školy JEZERNÍ 
PENZION 

Hůrka 52 
382 26  Horní Planá

přijme 
zaměstnance  
/brigádníky

na pozice : 
servírka/číšník, 

kuchař/kuchařka, 
pokojská / pom. síla

Nástup 1. 4. 2020

Kontakt: 
M. Burianová, 

mob. 601 386 929
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V tomto článku vás se-
známím s naší obcí z hledi-
ska mineralogie a geologie.
Jihočeský mineralogický klub
vydává časopis Minerál 
a v lednu 2017 vyšel Speciál
o Černé v Pošumaví, který
jsem si hned zakoupil. Téměř
na 100 stranách popisuje vše
podstatné, co souvisí s histo-
rií i současností z hlediska
výskytu minerálů a velkou
škálou rozmanitých hornin. 

Z časopisu vybírám: „Asi
žádná jihočeská lokalita ne-
zaslouží větší pozornost než
Černá v Pošumaví. Tato loka-
lita je v současnosti nejpro-
duktivnější mineralogickou
lokalitou na jihu Čech.
Odtud je popsáno více jak
sto druhů minerálů, má
dlouholetou hornickou tra-
dici spojenou s těžbou gra-
fitu a nalézá se zde řada
dalších geologických zajíma-
vostí, například rozsáhlý kra-
sový systém, po Chýnovské
jeskyni nejrozsáhlejší jihoče-
ský jeskynní komplex. Snad
nikde jinde v jižních Če-
chách nenalezneme místo,
které by tuto skupinu hornin
reprezentovalo lépe než
právě okolí Černé v Pošu-
maví. Místní horniny lze
dobře studovat v činném
lomu na Vápenném vrchu

nebo na odvalech po těžbě
grafitu.!

Obec je představena
takto: „Obec Černá v Pošu-
maví se nalézá na levém
břehu Lipenské vodní ná-
drže asi 20 km jihozápadně
od Českého Krumlova. Nej-
vyšším bodem v okolí je
Kravský vrch s nadmořskou
výškou 869 m a v zájmovém
území, vymezeném zhruba
úhlopříčně ležícími obcemi
Bližná a Hořice na Šumavě,
se zdvihá dalších asi deset
kopců, jejichž nadmořská
výška přesahuje 800 m. Asi 
2 km od Černé leží obec
Bližná. Ta byla centrem teh-
dejší těžby grafitu v druhé
polovině minulého století.
Ještě v první dekádě tohoto
století zde stála ocelová
těžní věž, poslední svého
druhu na jihu Čech. Dnes je
grafitový důl Václav provo-
zován českobudějovickou
akciovou společností Šu-
mavský pramen, která zde
čerpá kvalitní pitnou vodu.
Nedaleko od důlních budov
leží částečně zavezená jáma
povrchového dolu Bližná-
Střed, naleziště sekundárních
minerálů, vzniklých rozkla-
dem sulfidů z grafických
hornin. Mezi obcemi Bližná 
a Černá, na Vápenném vrchu

813 m n. m., je ostravskou
společností KAMENOLOMY
ČR provozován činný kame-
nolom za účelem získávání
kameniva pro obalované 
asfaltové směsi a silniční 
a inženýrské stavby.

Centrem historické těžby
grafitu, která zde probíhala
od počátku devatenáctého
století, je oblast mezi obcemi
Hůrka a Mokrá severně od
Černé. Převážná většina důl-
ních děl je dnes zatopená
vodou z přehradní nádrže.
Do dnešních dnů se docho-
valy ústí dědičné Josefovy
štoly západně od Mokré, 
terénní zbytky úzkokolejné
důlní dráhy sv. od Hůrky 
a pásmo odvalů a pinek jv.
od Mokré. Ještě dále na se-
verovýchod, asi jeden a půl
kilometru jz. od Hořic, vlevo
od staré silnice na Mokrou,
se nachází opuštěný lomek 
s výskytem zajímavé para-
geneze minerálů reakčních
erlanů. Necelé tři kilometry
jižně, v okolí osady Bednáře,
jsou další dvě zajímavé geo-
logické lokality. Za pozornost
samozřejmě stojí i přírodní
památka podzemních vá-
pencových lomů západně
od Muckova.

V současnosti lze v te-
rénu místy sledovat i trasu

Co všechno ještě nevíme o naší obci
a mohlo by nás zajímat
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První den v novém roce 2020 na nás ve školce čekalo překvapení – pod stromečkem
jsme našli spoustu dárků (hraček, knížek, stavebnic, puzzlí, apod.), které nám všem udělaly
moc velkou radost, příjemně nám zpříjemňovaly zejména první dny po prázdninovém
volnu a prodloužily nám tak rozjímání a pohodu povánočního období. Kromě dárků 
financovaných ze zdrojů OÚ Černá v Pošumaví jsme k jejich pořízení využili také část 
výtěžku z vánočního jarmarku v Černé v Pošumaví a Horní Plané, nebo sponzorské dary,
např. od manželů Novotných, pana Karla Vrby st., za které moc děkujeme. 

Kolektiv MŠ

bývalé schwarzenberské že-
leznice, jejíž násep vystu-
puje nad hladinu jako hráz
podél břehu „malého Lipna“
v místech bývalého hlavního
závodu naproti Černé. Za-
choval se rovněž terénní
zářez a výrazný násep po-
zemní lanovky u dnešní
osady Na Výsluní západně
od Mokré. Nejvýznamnější
památkou starého dolování
grafitu v revíru je Josefova

štola u Mokré, dodnes za-
chovaná a průchozí v délce
1 290 m. Její původní histo-
rický portál, již značně chát-
rající a ohrožený zánikem,
byl v roce 2015 zásluhou
obce Černá opravený. Dosud
dobře patrné je pásmo hald
bývalých dolů jv. od Mokré,
kde se nachází i pěkně za-
chovaná, dnes zabezpečená
šachta Ferdinand a také na
obytný dům přestavěná bu-

dova dolu Anežka, jediná
dosud stojící historická ša-
chetní budova v oblasti“.

Celkově je však publi-
kace zaměřena velmi od-
borně, kde v třinácti článcích
rozebírají přední odborníci
stav mineralogicko-geolo-
gický v naší oblasti a popisují
jednotlivé minerály.

František Záhora

Zprávičky ze školky

Záznam slavnosti „Dolní Vltavice žije“ z 21. září 2019 na DVD včetně záznamu 
opakované produkce Znovuvynoření Dolní Vltavice nad hladinu Lipna lze vyzvednout
ZDARMA na Obecním úřadu.

Přeji krásný celý nový rok, Ema Kondysková, Dolní Vltavice žije, z.s.

Z Dolní Vltavice
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Rádi bychom vám předsta-
vili:

Penzion – restaurace Rak
Jako již tradičně na všech 
trzích připravujeme naše 
domácí výrobky, které jsou 
u vás tak oblíbené.
Domácí žloutkové věnečky,
frgály, domácí chléb, naše
klobásy, mazance. Káva, pivo
a mnoho dalšího.

Ing. Kamil Prokeš, Ph.D.
- vinař

Víno je pro mě láskou, ži-
votním stylem a neustálou
výzvou k novému poznání,
studiu a pokoře.

Vzhledem k tomu, že
byla pro mě práce ve vinici 
a ve sklepě za mlada velmi
zajímavá, vydal jsem se po
absolvování Střední školy 
informatiky a spojů v Brně
hned na studium oboru 
Vinohradnictví a vinařství,
které jsem zakončil s vyzna-
menáním jako inženýr v roce
2009. Po získání červeného
diplomu jsem pokračoval na
Zahradnické fakultě v Led-
nici v doktorském studiu,
které jsem ukončil v roce
2016 obhajobou disertační
práce na téma šumivých vín.
Nyní působím jako odborný
asistent na Ústavu vinohrad-
nictví a vinařství Zahradnické

fakulty Mendelovy univerzity.
Během svého studia jsem
vyjížděl na četné vinařské
stáže a konference do zahra-
ničí. Své získané teoretické
znalosti a praktické poznatky
nyní sdílím se studenty jako
lektor na Vinařské akademii
ve Valticích, Národním vinař-
ském centru a Institutu celo-
životního vzdělávání Men-
delovy univerzity. Jsem drži-
telem senzorických zkoušek
(zasedá na mezinárodních
soutěžích za ČR), členem
Unie enologů ČR a člen Ko-
mise expertů ministerstva
zemědělství na SZPI pro
hodnocení a zatřiďování vín.
Mimo všechny odborné zna-
losti jsem také trojnásobný
mistr z Mezinárodního mi-
strovství v sekání sektů –
sabráži, a též držitelem osmi
českých a jednoho světo-
vého rekordu v sabrage.

Během svého studia
jsem působil jako sommelier
v Národním salonu vín ve
Valticích a později ve věhlas-
ných moravských vinařstvích
Réva Rakvice a Vinselekt
Michlovský Rakvice. S brat-
rem jsme v roce 2007 založili
vinařství Proqin, kde jsem se
věnoval enologii a hlavně
produkci šumivých vín kla-
sickou technologií kvašením

v láhvi. V roce 2015 přene-
chávám vinařství bratrovi 
a zakládám své vlastní vinař-
ství s důrazem na minimální
enologické zásahy, vysokou
kvalitu a zachování terroir
vyrobených vín.

ARTE Svět 
– Žaneta Zieglerová

Vím, že v každém jedinci
dřímá tvořivý potenciál a že
každý jedinec má potřebu
osobního rozvoje. 

Proto pořádám výtvarné
kurzy, na kterých si lidé po-
souvají svoje hranice a doka-
zují svoji jedinečnost a sílu.
Jsou to výtvarné kurzy su-
chého pastelu a akvarelu,
které nesou název „od jed-
noduché předlohy k vlast-
nímu obrazu“.

Zážitkové malování pro
rodiče a děti je formou arte-
filetického vedení „láska 
k umění“.  

Aktivně se věnuje artete-
rapii - uzavřené arteterapeu-
tické ateliéry. 

Mou velkou zálibou je
malování obrazů, které vy-
stavuji od roku 2015, Divadlo
Reduta, Dům Pánů z Lipé,
Café Tivoli, Zahrada Therapy,
Galerie Žlutý kopec, Pension
RAK u Lipenského jezera.

n n n

07ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

JARMARK na druhou „tentokrát po moravsku“
Na koho se můžete těšit na letošním jarmarku? 
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Bližní, nejen podle křes-
ťanské víry, to není jen pří-
buzný nebo soused, ale každý
člověk. A tak i já zde krátce
zavzpomínám na některé
své bližní, na lidi, spoluob-
čany, kteří již nejsou mezi
námi. Vzpomínám na ně 
v dobrém, s trochou nad-
sázky a humoru, což vše 
k životu patří.
PS. Do tohoto vzpomínání
jsem nezařadil lidi, o kterých
jsem ve Zpravodaji již psal 
a rovněž ani ty, kteří mi své
vzpomínky svěřili vyprávěním
jako pamětníci.

Začnu hned se sousedem
na Bližné, kterým byli něko-
lik let Flöringovi, spíše se
však říkalo Helmutovi. Prak-
ticky denně jsme se viděli,
když ne v práci, tak „starý
Helmut“ přišel k nám na
dvorek vždy jakmile jsem
začal něco dělat, s ochotou
pomoci. Používám-li slovo
starý, tak to vůbec nevysti-
huje skutečnost, tehdy byl
stár 45 let, čili relativně
mladý. Ale už mezi svými
třemi sourozenci se do pra-
covního procesu zapojil mla-
dý Helmut, který pak byl
později znám pod milou
přezdívkou „Hardy“. Flörin-
govi byli velmi pracovití 
a hodní lidé, „Helmutka“ sice

občas vybuchla, zejména,
když byly nějaké problémy
ve stáji, ale manžel Helmut jí
trochu krotil. Helmut Flöring
nás také velmi často navště-
voval přímo v bytě, a to ze-
jména v sobotu nebo v nedě-
li. Přišel ráno rovnou z práce
ze stáje a celou hodinu nebo
i více seděl na bobku u ka-
men, kouřil, popel odklepá-
val do uhláku a povídal, co je
nového, ale také si postěžo-
val i na naše kluky, jaké zase
dělali skopičiny s ostatními.
Jako správce statku jsem
někdy moc nadšen nebyl, pan
Helmut dokázal vytknout 
i nedostatky v řízení, ale cel-
kově jsem je měl, jako ro-
dinu, rád a vzpomínám na 
to v dobrém.

Na Jestřábí tehdy praco-
val a žil František Malý. Rov-
něž jeho jsem měl rád, letos
by se mohl dožít stovky. Byl
jsem na svatbě jeho dcery,
která se vdávala do Hanzlí-
kovy rodiny do Hořic. Požá-
dal mě, abych jim vozil
muzikanty v autě. Měl jsem
tehdy krátce nového Mo-
skviče, pamatuji se dobře,
jak muzikanti naskládali ná-
stroje do kufru a zaklapli
kufr. Jenomže špička od
bubnu pěkně projela skrz a
trčela nad kufrem. Co se dalo
dělat? Nic. Nasedli jsme a jeli

z Jestřábí do Hořic. Asi za tři
roky mi pan Malý dal na Je-
střábí štěně, po kterém jsem
toužil, ale zároveň odmítal.
Tak dlouho mě přesvědčo-
val, prý to nebude velký pes
a bude hodný, až jsem si ho
vzal. Strčil jsem ho do auta,
štěně lítalo sem a tam, pod
nohy mezi pedály, ještě že
jsem jel jen do Bližné. Dali
jsme mu jméno Tarzan a vy-
rostl z něj velký pes, kříženec
snad čuvače s vlčákem. Ale
bylo to dobrotisko a všichni
jsme ho měli rádi. Přestože
nám za čas způsoboval ur-
čité potíže, protože utekl,
často až do Černé, kde měl
políčeno na králíky v jisté
králíkárně. Část mého depu-
tátu obilí pak musela nahra-
dit vzniklou škodu. Když jsme
se pak začali stěhovat do 
nového družstevního bytu 
v Černé, museli jsme se mi-
lovaného Tarzana zbavit. Dal
jsem ho jednomu pánovi do
Přední Výtoně a po čase
jsem se dozvěděl, že pase
ovce na slovenských svazích
a je ve svém živlu.

V Černé jsem přicházel
často do styku s Josefem
Štěrbou, který zastával funk-
ci, z dnešního hlediska, Lo-
gistic Manager, tehdy hlavní
skladník na Pomocné vý-
robě. Pepa byl o 20 let starší, 

O bližních nejen z Bližné
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nabídl mi tykání a vykouření
„dýmky míru“. Tehdy jsem
ještě kouřil a při našem se-
tkání vždy vyndal cigaretu 
a dýmku míru jsme museli
vykouřit. Byli jsme jednou 
na týdenním školení, bydleli
jsme spolu na pokoji, večer
pak na hotelu při pivečku
posezení, prostě poznal jsem
ho dosti zblízka.

Bohuslav Švarc dělal na
ředitelství statku mechanizá-
tora a náš vzájemný vztah 
se postupně vyvíjel. Jako ve-
doucí provozu Bližná jsem
mu často na poradách vytý-
kal nedostatky kolem me-
chanizace a mnohokrát jsme
byli spolu „na štíru“. Samo-

zřejmě, že hned od mého
příchodu na statek mi tykal,
což mě nijak nevadilo. Často
na můj názor na něco od-
povídal: „ku…va ty si ňákej
chytrej, Zárubo“. Léta před-
tím zde dělal technika jakýsi
Záruba a Bohouš si mě pro-
stě stále pletl. Teprve po
skončení statku Černá jsme
si jaksi padli do noty, to již
jsem mu tykal a na vše dří-
vější jsme vzpomínali s hu-
morem.

I v době, kdy jsme bydleli
na Bližné jsem si chodil půj-
čovat knihy do knihovny.
Tehdy byla nad hospodou
„čtyřkou“ vedle agitačního
střediska a s knihovníkem

Janem Hadrabou jsem někdy
trochu držel nervy na uzdě.
Byla to z jeho strany ochota
mi pomoci při výběru knih 
a tak se mnou chodil a přiná-
šel, ukazoval a nabízel knihy,
které bych si měl zaručeně
přečíst. Problém byl v tom,
že já chtěl úplně jiný žánr 
a tak nějak jsem se neuměl
vzepřít a vždy mi přece jen
něco vnutil. Nakonec jsem to
bral, protože byl nejen pod-
statně starší, ale byl i znalec
knih, dobrý knihovník a pře-
devším v širokém okolí známý
knihvazač a to jsem si cenil.

frza – pokračování příště!

Desítka známých přísloví
Abychom nezapomněli na lidskou tvořivostm připravil jsem malý seriál přísloví, která

jsou vyjádřením životní moudrosti a jejich smyslem je i pobavení. Většinou jsou všeobecně
známá a často je bereme s úsměvem. Pokud to půjde, tak každý měsíc si zde přečteme 
desítku přísloví podle abecedy.

BOŽÍ MLÝNY MELOU POMALU, ALE JISTĚ CHYBAMI SE ČLOVĚK UČÍ
CO SE ŠKÁDLÍVÁ, RÁDO SE MÍVÁ I MISTR TESAŘ SE NĚKDY UTNE
ČIŇ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ JAK SI KDO USTELE, TAK SI LEHNE
DOČKEJ ČASU JAKO HUSA KLASU KDO SE MOC PTÁ, MOC SE DOZVÍ
HNĚV JE ŠPATNÝ RÁDCE LEHCE NABYL, LEHCE POZBYL

frza

Zpravodaj_2_2020_Sestava 1  04.02.2020  12:32  Stránka 9



ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

10

Zpravodaj_2_2020_Sestava 1  04.02.2020  12:32  Stránka 10



11ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Zpravodaj_2_2020_Sestava 1  04.02.2020  12:32  Stránka 11



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

Tři tradiční akce by si 
neměli nechat ujít lyžaři ve
Skiareálu Lipno. 

8. až 9. února se usku-
teční letošní ročník Kramo-
línského obřáku, což je
oblíbený otevřený závod pro
děti i dospělé, kteří si chtějí
zazávodit ve sjezdovém ly-
žování. Ve Skiareálu Lipno

tak budou děti moci vyzvat
na souboj nejen své vrstev-
níky ale i rodiče a samo-
zřejmě naopak! Do závodu
Kramolínského obřáku se
mohou přihlásit jak malí zá-
vodníci, tak i zkušení borci.

Další z akcí je Valentýn-
ská pusa v den svatého 
Valentýna 14. února, kdy 

zamilovaný pár za polibek
obdrží od pokladních druhý
skipas na večerní lyžování 
v tento den zdarma. 

29. února pak vtrhne do
Skiareálu Lipno karneval.
Můžete se těšit na lyžování 
v maskách a karnevalovou
zábavu po celý den, a to
nejen s lišákem Foxem.

Valentýnská pusa i karneval na lyžích
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