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Usnesení
Výpis z 16. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne  24. 2. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schvaluje účetní

závěrku ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví bez výhrad. Konsta-
tuje, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu
skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220
/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
Základní a Mateřské školy Černá v Pošumaví. A souhlasí
s rozdělením zisku dle vnitropodnikové směrnice do
fondu odměn a rezervního. 

2. Darovací smlouvu 1/2020. Dar od Hasičů ve výši 
88 000,- Kč na pořízení požární stříkačky PS12 TAZ 1,6.    

3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na p. č. 187/14 v k ú. Černá v Pošumaví na akci
„Černá v Pošumaví 187/71/72 -NN“ pro E. ON Distribuce
a. s. IČ 280 85 400 za úplatu.     

4. Prodej pozemku p. č. 547/99 o výměře 9 m2 v k.ú. Černá
v Pošumaví za 400,- Kč za m2 včetně DPH a náklady 
s prodejem spojené dle GP č. 2578-264/2019 vyhoto-
vený 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov vlastní-
kovi nemovitosti p. č. 547/56.    

5. Zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty dle
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského záko-
níku. Na pozemek p. č. 547/98 pro vlastníka nemovi-
tosti p. č. 547/33 a 547/17 za 500,- Kč a náklady spojené
se zřízením věcného břemene.   

6. Vydání změny č. 4 územního plánu Černá v Pošumaví.
/příloha/

7. Vydání regulačního plánu „11.RP“ pro lokality OV150,
OV v k.ú. Kyselov. /příloha/

8. Zrušení výběrového řízení na „Cyklostezku CS 1 podél
jezera Černá v Pošumaví“ a schvaluje vypsání nového
výběrového řízení ve zkráceném řízení a zákonné lhůtě.   
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9. Zvýšení stávajícího nájemného v bytových domech
č.p. 2 Bližná, č.p. 8 Bližná, č.p. 5 Mokrá, č.p. 36 Černá  
v Pošumaví, č.p. 25 Černá v Pošumaví, č.p. 191 Černá 
v Pošumaví, č.p. 30 Černá v Pošumaví, č.p. 17 Černá 
v Pošumaví, č.p. 9 Černá v Pošumaví, č.p. 19 Černá 
v Pošumaví a č. p. 21 Černá v Pošumaví o 20 %. 

10. Řád veřejného pohřebiště obce Černá v Pošumaví.    

11. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č.
203/1 na parkoviště a minigolf  v k. ú Černá v Pošumaví.

12. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1495/6 
v k. ú Černá v Pošumaví.

13. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 32/7 
v k. ú Černá v Pošumaví.

14. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 401/1 
v k. ú Černá v Pošumaví.

15. Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 185/110 
a 185/108 v k. ú Černá v Pošumaví.

16. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 455/1 
v k. ú Černá v Pošumaví.

17. Zveřejnění dodatku nájemní smlouvy Vodafone Czech
Republic a.s.  

18. Vypsání výběrového řízení na opravu sociálního zaří-
zení v Mateřské školce Černá v Pošumaví  č.p. 115.

19. Dar ve výši Spolku přátel Vítkova hrádku  IČ 671 89 768
10 000,- Kč. 

Zastupitelstvo obce revokuje:
1. Usnesení 13. v bodě15 ze dne 18. 11. 2019    
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PRODEJ KUŘIC

Drůbež Tůmová 
oznamuje prodej kuřic 

v Černé v Pošumaví
pondělí 6. 4. 2020

v 16,30 hod.
Kuřice jsou červené, černé,

kropenaté a bílé.
Stáří 13 týdnů, 
cena 130,- Kč.
Místo prodeje: 

areál benzínové pumpy

Blahopřejeme
V březnu oslaví svá výročí

paní Marie Štumpauerová,
Elfriede Zimmel, 

Drahomíra Čunátová 
a Miroslava Macurová.

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody v osobním
životě

Za SPOZ Věra Daňová 

Očím jste odešli,
ve vzpomínkách zůstáváte

V únoru nás navždy opustil pan Jan Rulíšek.
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Ve škole se připravujeme
v rámci hodin výtvarné vý-
chovy, pracovních činností 
a ve školní družině na „Jarní
trhy“.

Dále vyrábíme masky na
maškarní karneval, který se
bude konat v duchu celo-
ročního projektu „Žijeme 
v Evropě“.

25. 2. proběhl ve škole „Den
otevřených dveří“. Rodiče 
a děti si prohlédli školu i dru-
žinu a dozvěděli se potřebné
informace.

Zprávy ze školy

PŘIJMEME ŘIDIČE - DOMÍCHÁVAČE BETONU
NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 7,5t

n PLATNÝ PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ
n PRACOVIŠTĚ FRYMBURK
n NA DOJÍŽDĚNÍ JE K DISPOZICI SLUŽEBNÍ VŮZ
n MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU 20 000 – 30 000 Kč 
n NÁSTUP OD 1. 3. 2020, PŘÍPADNĚ DLE DOHODY
n HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
n DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ

KONTAKT: 
732 368 345, 603 357 459
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V měsíci únoru jsme se
ve školce zaměřili převážně
na masopustní přípravy. 
V dlouho očekávaný den, 
v úterý 25. 2., jsme se hned
po svačině oblékli do krás-
ných masek a kostýmů (dě-
kujeme rodičům za nápa-
ditost) a vyrazili nejprve za
paní starostkou „požádat 
o povolení“ projít obcí. V ma-
sopustním průvodu jsme
pak prošli téměř celou obec,
koblížkem poděkovali a po-
přáli těm, kteří nás zastavili 
a společně se s námi poba-

vili. Moc děkujeme všem za
sladká pohoštění a štědré 
finanční dary, Pekárně Horní
Planá za koblihy a masopu-
stnímu spolku Horní Planá
za zapůjčení vozíku. Desátý
ročník MASOPUSTU se vyda-
řil, počasí nám přálo a i ti nej-
menší vydrželi dlouhou ces-
tu. Doufáme, že jsme přispěli
k dobré náladě a přenesli
naše úsměvy na tváře našich
spoluobčanů, kolemjdou-
cích i projíždějících. 

I když jsme byli celkem
unaveni, vypravili jsme se

ještě téhož dne odpoledne 
s několika dětmi do Domova
důchodců Horní Planá na
tradiční mezigenerační set-
kání, kde si s dědečky a ba-
bičkami povídáme a hraje-
me stolní hry – převážně 
oblíbené Člověče, nezlob se
nebo Dobble. Tato setkávání
jsou příjemná nejen pro se-
niory, ale přínosná i pro naše
děti. 

Za přepravu hasičským
vozem děkujeme panu Vác-
lavu Pivcovi.

Kolektiv MŠ

Zprávičky ze školky
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Svážet se budou:
koberce, nábytek, matrace, pračky, sporáky, kovový odpad.

Dále nebezpečný odpad:
lednice, TV, elektrospotřebiče, el. kabely, pneumatiky, baterie, obaly od olejů a barev.

Černá v Pošumaví /před OÚ/ 08:30 – 09:00
Areál Služeb Marek 09:05 – 10:00
Bližná /náves/ 10:10 – 10:25
Dolní Vltavice /zastávka autobusu/ 10:30 – 10:40
Muckov /náves/ 10:50 – 11:05
Plánička /Lesní domky/ 10:10 – 11:20
Mokrá /náves/ 11:30 – 11:45    

Svoz velkoobjemového odpadu

Předplatné divadlo Český Krumlov
LADY OSKAR

DIVADLO KALICH Praha
čtvrtek 19. 3. 2020

19:30 – 22:00
*

MARYŠA
Divadlo A. Dvořáka Příbram

neděle 5. 4. 2020
19:30 – 21:30

TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Divadelní agentura Praha

pondělí 20. 4. 2020
19:30 – 21:20

*
NALEVO OD VÝTAHU

Pantheon Production Praha
pondělí 4. 5. 2020

19:30 – 22:00

PŘEDPLATNÉ „PLUS“ 

JARO 2020 

Termín v jednání
v 19.30 hodin 

DOCELA VELKÉ DIVADLO
LITVÍNOV

J. Mortimer, B. Cook 
KDYŽ KOČKY NEJSOU

DOMA

Kontakt: Štěrbová Jiřina tel.: 380 744 109, mobil: 602 965 742

Penzion restaurant U Méďů 
Hůrka 72, 382 26 Horní Planá 

hledá zaměstnance do trvalého (celoročního) pracovního poměru na pozici
číšník/servírka.

Podrobnosti při osobním jednání. Nástup možný ihned.

Kontakt: Horváth Emil, tel.  602 165 335  a  Horváth Ivo, tel. 605 779 606, 
e-mail: umedu@nalipne.cz
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Opět se nám sešel rok 
s rokem a byl tu den maso-
pustu. Sešli jsme se v osm
hodin ráno u obecního
úřadu a požádali naši paní
starostku o povolení ke ko-
ledě v naší obci. Po krátkém
přezkoušení nám paní sta-
rostka povolení udělila a my
jsme za doprovodu kapely
Šumavanka mohli vyrazit
koledovat. Okolo páté ho-
diny proběhlo opět u obce
ukončení a zhodnocení ma-
sopustní koledy.

Snažili jsme se opět obe-
jít všechny domy v naší obci,
jestliže jsme někoho vyne-
chali a tím Vás urazili, tak se
velice omlouváme .

A teď už jsou na řadě jen
slova díků.

Děkujeme Vám všem spo-
luobčanům za Vaše přivítaní
a pohoštění (i finanční pří-
spěvky). Uvědomujeme si
jakou práci Vám musela dát
příprava všech těch dobrů-
tek, co jste pro nás připravili.
Bez Vás by Masopust  ani ne-
mohl být a doufáme že, se
Vám líbil a užili jste si ho
alespoň tak, jako my.

Děkujeme všem  „mas-
kám“, které nás doprovázely,
a doufáme, že si to také užily
a příští rok do toho zase s ná-
mi půjdou a připojí se i další.
Jeníkovi  Daňovi a Aničce
Malé, kteří po celou dobu ta-
hali a starali se o náš vozíček
s koledou. A také našim pří-
slušníkům policie, Martinu
Kozovi a Tomášovi Procház-

kovi, kteří nám zastavovali
silniční dopravu, občas s na-
sazením života a zajistili nám
tím finanční přínos, který jsme
potřebovali na naše výdaje.

Děkujeme naší paní sta-
rostce Ireně Pekárkové a paní
Věře Daňové za podporu 
a účast. Děkujeme pánům
muzikantům, že s námi měli
trpělivost a vydrželi s námi
i na večerní zábavu a hlavně,
že tak skvěle hráli. Paní
Blance Rybářové za upečení
koláčků (pro naši policii, aby
bylo co dávat do aut, která
staví.) Marku Císařovi, že
nám celý masopust fotodo-
kumen-toval. Honzovi Ho-
molkovi za odvozy a přívozy
na zábavu. Ještě jednou dě-
kujeme kapele Šumavanka

Masopust – 9. ročník
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za s námi strávený celý den
až do večerních hodin a ka-
pele  Lazareth za hraní na
večerní zábavě.

Děkujeme za příspěvek
do tomboly a finanční pří-
spěvek: Tiskárna Černý, pen-
zion Axiom, Rybí Restaurace
Hůrka, Hotel Racek, penzion
Sen, Penzion Rak, Restaurace
U Pranýře, firma Smolen, Sta-
vebniny Štěrba, Procházka
(Čevak), Windy Point, Jed-
nota Černá, Hlíza Gas, Zu-
zana Šustrová, Strnad Pavel,
ABC apartmens, Penzion
Marie, Exot Hobby, GoMobil,

VPS Marek, Robert Koritar,
Jiří Soustružník, p. Kliková, 
p. Kalianková, obec Černá 
a všem dalším, kteří přispěli.

A samozřejmě nesmím
zapomenout na naši maso-
pustní koledu: díky – Božen-
ce Opelkové, Dominiku Čerk-
lovi, Petru Němcovi, Václavu
Malému, Janu Fikarovi, Lu-
káši  Kozovi, Lukáši Brůhovi,
Jirkovi Prennerovi, Evě Krá-
lové… a našemu výběrčímu
Jirkovi Daňovi a Petru Rulíš-
kovi.

Všichni jmenovaní i ne-
jmenovaní si zaslouží podě-

kování za to, že ač mohli
ležet doma na gauči, roz-
hodli se udělat něco pro po-
bavení své, ale i jiných...

Máte-li nějaké připomín-
ky, nápady, návrhy, abyste se
s námi o ně podělili a pokud
možno v písemné formě je
odevzdali na obecním úřadě.

Ještě jednou Vám všem
velký dík a doufáme, že příští
rok na 10. ročníku, který se
bude konat 6. 2. 2021 si to
všichni společně opět uži-
jeme.

Za masopustní koledu 
Pavlína Pártlová
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Mateřská školka 
Černá v Pošumaví:
Dětičky z mateřské školky si
nacvičili krátké vystoupení.
Mimo to chystají spoustu vý-
robků ze své kuchyňky, které
si budete moci na jarmarku
koupit a školku tak podpořit.

Základní škola 
Černá v Pošumaví:
Žáci základní školy vyrobily
mnoho výrobků, které na-
bídnou nejen svým rodičům.
Svou pílí a pod dohledem
dam z učitelského sboru
také pomohli s výrobou vý-
zdoby jarního jarmarku.

Malování na obličej:
Další zajímavé stanoviště
pro nejmenší návštěvníky

bude stánek paní Nekolové.
Ta se svým výtvarným umem
vyčaruje na tváři každého dí-
těte jeho oblíbeného super
hrdinu, nebo oblíbené zví-
řátko.

Dětská dílnička 
a razítková stezka:
Ti, pro které se jarmark hlavně
pořádá, jsou děti. Pro ty
bude letos připravena razít-
ková stezka, na které bude
potřeba splnit různé úkoly.

n Skáčeš, jako zajíc? Pak
nebude problém splnit úkol
našeho ušáka a zaskákat si 
v pytli.
n Slalom s vejcem zase ne-
bude problém pro ty, co umí
udržet soustředěnost.

n Shazování plechovek 

u selky Emy snadno zdoláš,
pokud máš trefu. 
I poslední úkol bude  zábava.
n Tvořivá dílnička s naší

Maruškou, kde za splnění
posledního úkolu získá každý,
kdo nasbírá všechna razítka
sladkou odměnu.

Prodejní stánky:
Na prodejních stáncích na-
daných sousedů můžete za-
koupit mimo jídla a pití
l Jarní výzdobu pro vaše

domovy
l Zvířátka z ponožek
l Věnce na dveře
l Dekorace
l Košíky
l Perníky
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JARNÍ JARMARK „tentokrát po moravsku“
Na koho dalšího a na co se můžete letos těšit na jarmarku? 

Orthopedická ambulance 
MUDr. Petr Sejk
Poliklinika Český Krumlov

Kontakt: 
380 711 289, 606 334 175

Doporučení obvodního lékaře není nutné.
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Při svých vzpomínkách
nemohu zapomenout na Pe-
píka Šincla. Pracoval jako ve-
doucí cestovního ruchu na
MNV a později na službách,
takže jsme se potkávali tam.
Ale především pracoval jako
vedoucí modelářského krouž-
ku při Svazarmu, kde jsem
byl činný i já. Kolik to bylo
času strávených spolu a při-
tom měl Pepa ještě velkou
zásluhu na výstavbě jachtin-
gové základny v Černé. Ote-
vřeně jsme mluvili o jeho
chorobě /roztroušená skle-
roza/ a bylo mi líto, že zemřel
tak brzy ve svých 43 letech.

Otta Musil odešel z to-
hoto světa také brzo. Jezdil 
s Volhou, vozil ředitele stat-
ku Dvořáka a párkrát jsem 
s ním také jel a samozřej-
mě v hospodě i často s ním 
a dalšími posedával. Otta
měl rád pivo (kdo by neměl,
co?), také mu říkali „Otta
žížeň“. Když stavěl čtyřbytov-
ku nad poštou spolu s Kortá-
nem, Kročákem a Zemanem,
byl nejdříve přihlášen i ing.
Karel Podruh, který dělal na
statku investičního technika.
Pak od stavby upustil a Otta
přišel za mnou a nabídl mi
možnost stavět s nimi. V té
době jsem to odmítl, nevím
kdo z těch zbývajících pak to
vzal za Podruha, ale já jsem

si tím pádem Otty více cenil.
Venca Lhota, další přátel-

ský člověk, pro kterého si
„zubatá“ přišla ještě před
jeho padesátkou. Dělal ve-
doucího dílen, často jsem 
s ním přišel do styku, stejně
jako s jeho bráchou Jardou,
který byl elektrikářem. Na
Bližné, začátkem sedmdesá-
tých let, když jsme se chys-
tali s traktorem do opravy,
jsem zaslechl od traktoristů :
„já to tam odvezu, Pastorek
už mi řekne, co a jak“. Ven-
covi totiž říkali pastorek, 
protože většinou hned po
příjezdu porouchaného vo-
zidla řekl: „To bude pastorek.“
A často měl pravdu. Vždy se
porouchalo nějaké ozubené
kolo.

S řadou mnohých, již
odejitých z tohoto světa, se
člověk potkal v hospodě.
Hospoda Na rozcestí, v té
době, o které píši – první 
polovina sedmdesátých let,
doslova vřela. Přestože jsem
bydlel na Bližné, byl jsem
často návštěvníkem a ne ři-
dičem, vždy jsem šel pěkně
pěšky. Buď jsem zůstal po
práci anebo jsem i z Bližné
do hospody došel. Tam se
skutečně člověk dozví plno
věcí, to už Jaroslav Zimmer-
mann mi říkal: „musíte cho-
dit do hospody, tam se

dozvíte hodně věcí pro 
kroniku“. No měl sice pravdu,
ale pro kroniku to nebylo.
Tam se vyprávěly historky
zase z dřívějších let, ještě 
v době ředitele Petříka, co
kdo komu kdy a kde vyvedl.
Vzpomínám na různé his-
torky, část jsem již zapomněl
a další se sem nehodí.

Ale v hospodě bylo plno
i přes den. Řada lidí si zašla
na polévku a když byla
držková a k tomu na stole
dobré, slané, frymburské
rohlíčky a pak jedno, dvě pi-
večka, hned byl svět vese-
lejší. A když se kolem točila
„děvčata“ servírky, Kamila
Růžičková a Anna Záško-
dová, moc se do práce jít 
nechtělo.

Když vzpomínám ty ro-
hlíky, tak tehdy byla sku-
tečně v oblibě frymburská
pekárna. Její chléb byl vyhlá-
šený, lidé si ho objednávali 
u řidiče autobusu Martina
Joba, který je pravidelnou
linkou přivážel.

Více než v práci jsem se 
v hospodě setkával i s Jar-
dou Leškou. Byl to hlavní
agronom a zástupce ředi-
tele, jezdili na motorce s Bo-
houšem Švarcem, říkalo se :
„dvojčata jedou“. Hodně
času jsme strávili ve žních na
vrátnici Pomocné výroby.

O bližních nejen z Bližné – část 2.
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Tam přiváželi traktoristé
obilí z celého statku, na váze
se odvážilo, odebral se vzo-
rek pro potřebné posouzení
vlhkosti a čistoty. To vždy 
zajišťoval některý pracovník
Pomocné výroby, nejčastěji
Pepa Štěrba nebo paní 
Alžběta Černá, jejíž hlavní
náplní byla fakturace. No 
a tam vedle u stolu jsme 
čekali na výsledky, protože
ráno se to muselo hlásit na
ředitelství panu Žilíkovi. Při-
tom jsme hráli karty, nejvíce
prší. Tam byl právě vždy Jar-
da Leška, František Kokrda,
Bohouš Švarc, ale i jiní. Přes-
tože jsem přicházel domů

pozdě večer, vzpomínám na
ty časy rád. Po skončení
statku se stal Leška náměst-
kem ředitele na statku Kájov,
to bylo v roce 1976 a po re-
voluci v roce 1990 byl přeřa-
zen jako vedoucí na provoz
Hořice. Vím, že to nesl velmi
těžce, já byl v té době ředi-
telem statku Frymburk a na-
bídl jsem mu funkci náměst-
ka. Seděli jsme u nás doma
dost dlouho, ale nakonec na
mou nabídku nepřistoupil.
Ani jsem se nedivil, byl dlou-
há léta ve vysokých funk-
cích, já byl pro něho vlastně
podřízeným. Tíhu celkového
zklamání neunesl a po srdeč-

ním kolapsu poměrně mlád,
ve věku 56 let zemřel.

Při této příležitosti mu-
sím vzpomenout i na paní
Boženku Leškovou, s kterou
jsem sice nechodil do hos-
pody, ale potkávali jsme se
často. Tehdy například v ko-
misi pro školství, mládež 
a tělovýchovu, ale i při jiných
příležitostech v souvislosti 
s výkonem mé funkce kro-
nikáře. Byla to moc hodná
žena, pravidelně minimálně
měsíčně přicházela k nám
domů, kde si velice dobře 
rozuměli s mou ženou. 

frza – pokračování příště!
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Ve čtvrtém pokračování
se vracím k mé korespon-
denci s lidmi z různých
koutů naší vlasti, ale i ze za-
hraničí. A pro tentokrát nám
bude stačit pouze jeden 
člověk a tím je Martin SLAVÍ-
ČEK. Jeho dotaz mě zaujal
především tím, že souvisí
s jednou historickou skuteč-
ností našeho státu a určitým
způsobem zasahuje i do naší
obce. Tou historickou sku-
tečností je tzv. operace 
Anthropoid, výsadková sku-
pina odbojářů, známý Kubiš, 
Gabčík a další, kteří provedli 
atentát na Reinharda Heydri-
cha. Po atentátu nastalo 
zatýkání, při němž byla zat-
čena celá rodina Slavíčkova,
kde především JUDr. Franti-
šek Slavíček (bratr dědečka
výše jmenovaného Martina
Slavíčka) ilegálně připravo-
val falešné doklady pro vý-
sadkáře Anthropoidu. Celá
rodina pak byla zatčena poté,
co je vyzradil Karel Čurda ze
Staré Hlíny na Třeboňsku.
Pak 24. 10. 1942 byli v Maut-
hausenu popraveni, a sice
JUDr. František Slavíček (52
let), jeho manželka Marie
Slavíčková (43 let) a jejich
děti Otakar Slavíček (22 let)
a Ludmila Slavíčková (17 let).
Všichni mají společný pa-

mátník na hřbitově v Třeboni
a památnou desku i v Maut-
hausenu.

Martin Slavíček při hle-
dání poznatků o své rodině
pak zjistil, že manželka Fran-
tiška Slavíčka – Marie Slavíč-
ková je rozena Smrčková,
a to v obci Schwarzbach.
Jeho dotaz se týkal ohledně
názvu naší obce. Napsal toto:
„Místo narození Marie Slavíč-
kové roz. Smrčkové (3. 10.
1899) se v dochovaných do-
kumentech obvykle uvádí
jako Schwarzbach. Nyní se 
s několika historiky dohadu-
jeme, co to přesně znamená,
protože v češtině jako místo
jejího narození se v knihách
obvykle uvádí Černý potok,
ale když se podívám na wiki-
pedii, tak Schwarzbach zna-
mená Černá v Pošumaví.

Myslíte, že by bylo lepší to
uvádět jako Černá v Pošu-
maví? Jmenovalo se to takto
vždy? Nevíte, jak se obec
jmenovala kolem roku 1899
před tím, než byla mnichov-
skou dohodou připojena k Ně-
mecku? Nebo myslíte, že je
možné, že se narodila v Čer-
ném potoce? Bohužel rodné
listy zrovna těchto lidí v ro-
dině nemáme. Není u vás 
nějaký archív? 

Děkuji za odpovědi.“

Pro mě to byl důležitý
dotaz, neboť tím jsem zjistil,
že Marie Smrčková se naro-
dila v domě čp. 32 oproti 
pivovaru a byla sestrou, naší
obcí uznávaných rodáků, Ja-
roslava Smrčky Říčanského
(1897) a Františka Smrčky
(1898).

Na jeho dotaz jsem mu
odpověděl: „Při svém zalo-
žení v roce 1268 měla obec
první název NATSCHERNE-
RECE (český název Na černé
řece). Pak byl název různě
upravován a od roku 1789 se
ustálil na německé podobě
Schwarzbach. V období po
roce 1938 byla obec připojena
k Německé říši a začal se po-
užívat název Schwarzbach im
Böhmerwald. Hned po osvo-
bození dne 18. května 1945
vyšlo nařízení Ministerstva
vnitra, že všechny obce s ně-
meckým názvem jej musí na-
hradit českým ekvivalentem.
Místní národní výbory měly
rozhodující slovo i někdy přes
nesouhlas odborníků, kteří se
obávali, aby např. v našem
případě nebyl název přeložen
jako Černý potok na Šumavě,
což by odpovídalo i původ-
nímu názvu Na černé řece.
Nestalo se tak, oficiální název
zněl – Černá na Šumavě. Jeli-
kož hned vedle je obec Hořice

Poznatky z naší historie
na základě vzájemné korespondence

Zpravodaj_3_2020_Sestava 1  03.03.2020  13:32  Stránka 14



na Šumavě, vydalo opět Mi-
nisterstvo vnitra vyhlášku, kte-
rou se s platností od 3. března
1951 změnil název naší obce
na Černá v Pošumaví. Čili: 
v době, kdy se narodila Marie
Slavíčková, se obec nazývala
Schwarzbach. V době, kdy

došlo k oné smutné události
roku 1942, byl název Schwarz-
bach im Böhmerwald“.

Panu Martinu Slavíčkovi
jsem pak poslal razítko
názvu obce, které v té době
používaly Tuhové doly a pak
výpis z matriky všech tří 

sourozenců Smrčkových. Na
závěr je možno dodat, že
otec dětí Smrčkových praco-
val jako účetní tuhových
dolů i správec pivovaru 
a byl uvědomělým vlasten-
cem – Čechem.

frza – pokračování!
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Dům Smrčkových v Černé v Pošumaví 
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Doplňovačka

Tato doplňovačka má nejen písmena abecedy na počátku slova, ale pro ulehčení i písmena 
na konci slova /nebo slov/. Pokud správně najdete 16 desetipísmenných slov, pak se v tajence
dozvíte jméno našeho rodáka, lesníka a spisovatele a název jeho jednoho díla.                   

/frza/

A         Á v n  petrželového ko ení 

B         N len mnišského ádu 

C         L p emis uje se z místa na místo 

         Á vyráb ná z kakaa 

D         T p e íst šifrovanou zprávu 

E         Ý sobecký 

F         Y z n m iny pom cky, ud látka 

G         Í zákon zemské p itažlivosti 

H         A ulice pojmenovaná po majiteli bájného  o e Šemíka 

I         E chirurgické p enesení cizího orgánu 

J         Í ele  sudokopytník  

K         E svato e ení 

L         U zachytáva  ne istot / dv  slova/ 

M         Á zkouška kvalifikace emeslníka 

N         E m sto v okrese  M lník ( Spolana) 

O         I pom cka k podep ení královny kv tin/ t i slova/ 

Amenity Resort Lipno přijme recepční do SportAreny 
na hlavní pracovní poměr či dohodu. Nástup možný ihned. 

V případě nutnosti možnost přechodného ubytování, zaměstnanecké výhody 
v možnosti využití sportovní haly, wellness 

a ubytování za zaměstnanecké ceny v dalších resortech Amenity. 

Životopisy zasílejte na truhlarova@amenity.cz, 
či volejte na 777 570 883.
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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. března 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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