
Projekt2_Sestava 1  04.11.2019  18:41  Stránka 1



Usnesení
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví

ze dne 14. 10.  2019

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. I. bere na vědomí

ad a) návrh na pořízení územní studie 1. ÚS z vlast-
ního podnětu,

ad b) zadání územní studie 1. ÚS v rozsahu dle 
přílohy tohoto materiálu.

II. schvaluje 
pořízení územní studie 1. ÚS.

III. souhlasí
ad a) s tím, že pořizovatelem studie bude Obecní

úřad Černá v Pošumaví, který si zajistí splnění
kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní
smlouvy s Ing. arch.Radkem Bočkem, 

ad b) s tím, že zodpovědným projektantem územní
studie bude Ing. arch. Jaroslav Daněk,

ad c) že náklady na zpracování i pořízení územní 
studie budou Obci Černá v Pošumaví refundo-
vány jednotlivými vlastníky na základě daro-
vací smlouvy.

2. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5. 
Příjmy 265 075,00 Kč, výdaje 265 075,00 Kč, 
financování 0,00 Kč.

3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky parc. č. 421 v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro
stavbu s názvem „Bližná 395/3 NN“ pro E.ON Distribuce, a.s.
za úplatu. 

4. Prodej pozemku v k.ú Černá v Pošumaví Dolní Vltavice
parc. č. 547/98 o výměře 43 m2 a parc. č. 547/99 
o výměře 9 m2 za cenu 400,00 Kč + DPH a náklady 
s prodejem spojené dle GP č. 2578-264/2019 vyhotovený
1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov vlastníkovi 
nemovitosti parc. č. 550/2.                                

5. Prodej pozemku v k.ú Černá v Pošumaví Bližná parc. 
č. 397/10 o výměře 46 m2 a parc. č. 395/18 o výměře 
50 m2 za cenu 35,00 Kč + DPH a náklady s prodejem 
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spojené dle GP č. 2579-270/2019 vyhotovený 
1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov vlastníkovi 
nemovitosti parc. č. 392.                                

6. Směnu pozemku v k. ú Černá v Pošumaví parc. 
č. 104/14 o výměře 35 m2 za 2000,00 Kč za pozemek
parc. č 104/9 o výměře 35 m2 za 2000,00 Kč včetně DPH
v vlastníkem nemovitosti parc. č 104/7 dle GP č. 2581-
-287/2019 vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český
Krumlov s tím, že náklady na směnu ponese obec. 

7. Zveřejnění záměru pronajmout pozemek parc. č.  395/3. 

8. Souhlasí s prodejem nepotřebného majetku. 

Dne 21. 11. 2019 v 17.00 hodin proběhne 
HROMADNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ. 

Místo – autobusové nádraží. 
Zúčastnit se mohou i majitelé psů, kteří nebyli přihlášeni na
obecním úřadě. Pro zájemce, kteří nestihli zářijový termín,
provedeme i dodatečné očkování proti vzteklině.    

MVDr. Jiří Bicek

O víkendu 26.–27. 10. 2019 proběhlo v obci Brloh tradiční školení vedoucích 
a instruktorů koletivu mladých hasičů. Za SDH Černá v Pošumaví se zúčastnil tým ve složení
Tomáš Thon, Václav Pivec ml., Eva Brunerová a Simona Szalajová.

Sobota byla věnována školení a praktickým ukázkám záchrany tonoucích v plaveckém
bazénu v Českém Krumlově. Odpolední hodiny byly věnovány školení a praktickým 
ukázkám jednotlivých disciplýn hry Plamen.

Neděle pak probíhala ve znamení testů. Eva Brunerová

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP na pozici 
HLAVNÍ RECEPČNÍ.

Práce v Lipně nad Vltavou.
Pro více informací kontaktujte Jitku Doležalovou,

e-mail: jitka@lipnolakeresort.cz, mob.: 774 609 240
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Blahopřejeme
V listopadu svá výročí

oslaví paní 
Marie Kročáková, 

Mária Pajpachová,
Zdeňka Pivcová, 

Hedvika Přibylová
a pánové 

Zdeněk Zlámal, 
Vladimír Rolčík, Jan Zach

a Václav Kříž.

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová 

Školení vedoucích kolektivu mladých hasičů

Oznámení o čipování psů
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V říjnu jsme měli v rámci
projektu „Společně a hravě“
dva workshopy. Pro žáky 
1.–3. třídy bylo připraveno
téma „Proč je v iglú teplo?“ –
žáci se dozvěděli, jak mů-
žeme získat či ztratit teplo
nebo jak se dnes staví iglú.
Součástí workshopu byla
stavba kartonového iglú,
které nám zůstalo ve škole.

Žáci 4. a 5. třídy pracovali
s přístroji na měření spo-
třeby energie a pomůckami
pro úsporu energie. V rámci
tohoto projektu proběhne 
v listopadu jednodenní ex-
kurze do Rakouska pro starší
žáky.

Neustále pracujeme na
celoročním projektu „Žijeme

v Evropě“, v jehož rámci jsme
se seznámili s různými ev-
ropskými státy a jejich vlajky
jsme si při Vv dokonce vyro-
bili.

Od manželů Novákových
jsme dostali dýni, kterou žáci
vydlabali a pěkně vyřezali.

Žáci ZŠ

Zprávy ze školy
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Pátý, zářijový díl mého
vzpomínání jsem končil tím,
že na obzoru je delimitace
statků, k čemuž od 1.ledna
1976 došlo. Dosavadní Sta-
tek Černá zanikl, respektive
se sloučil s Frymburkem,
pod novým názvem Statek
Frymburk, odštěpný závod.
Ředitel bývalého statku
Černá Václav Soustružník
odešel na úsek mechanizace
na Oborový podnik Šumava,
stejně tak ekonom Alois Ko-
peček přešel na kontrolní
oddělení. Náměstek ředitele
a hlavní agronom Jaroslav
Leška se stal náměstkem 
ředitele Statku Kájov. Na
Frymburk pak přešel dosa-
vadní zootechnik statku Ivan
Hájek, dále ing. Jan Novák,
pan Josef Žilík, paní Marie
Strnadová, Eva Machačová 
a možná i někteří jiní. 

Od počátku roku hned
probíhala jednání o obsa-
zení jednotlivých hospodář-
ských funkcí, především na
provozech. Ostatní technicko-
hospodářští pracovníci če-
kali na rozhodnutí ředitelství
Statku Frymburk a neznali
prakticky svůj osud. Bylo mi
též oznámeno, stejně jako
několika dalším technikům
z „čerňácké“ strany, že jsme
čekatelé na některou funkci

na provozech, protože funkce
na ředitelství si všechny po-
nechala frymburská strana.
Neznal jsem do té doby
téměř nikoho z frymburské
strany, pouze od vidění
agronoma Františka Vlacha,
když na Bližné zajišťoval
odběr brambor z pařící ko-
lony pro Statek Frymburk.
Byl jsem proto tehdy docela
mile překvapen milým, bo-
drým a téměř sousedským
jednáním ředitele Stanislava
Dvořáka.

Byla mi nabídnuta funkce
vedoucího provozu Světlík 
a musel jsem se okamžitě
rozhodnout. Na mé námitky,
že se musím poradit s man-
želkou a problémy by byly 
i se školou a podobně, ředi-
tel okamžitě nechal poslat
auto pro mou ženu do Černé
a hned nás vezli na Světlík.
Když jsme tam vystoupili 
u 12 ti bytovky /na Bližné
jsme bydleli v domku/, hned
se kolem shromáždilo plno
lidí, kteří také očekávali, kdo
tam bude dělat vedoucího  
a tam jsem se zasekl, samo-
zřejmě i žena a prostě jsem
na Světlík odmítal nastoupit.
Po asi trojím přemlouvání 
již na ředitelství, když jsem
stále trval na svém, poznal
jsem ředitele Dvořáka z po-

někud jiné stránky – už nebyl
milý a usměvavý. Na Světlík
pak byl ustanoven vedou-
cím stranický funkcionář 
Oldřich Schwarz z Bližné.
František Kokrda, který byl
až dosud vedoucím na 
Muckově, byl přeřazen jako
vedoucí na provoz Frymburk
a na provoz Muckov, který
stále zůstával samostatný,
nastoupil Jan Šerban.

Ten den dopoledne již
bylo prakticky vše vyřešeno,
jenom Záhoru nechal ředitel
čekat až do pozdějších od-
poledních hodin. Když mě
pak zavolali, ředitel Dvořák
mi řekl, že mi dává poslední
šanci, a to je místo vedou-
cího v Černé, s dodatkem:
„...ale běda, jak to nebude
klapat“. Věděl jsem, že to ne-
bude žádný med, ale přece
jenom to bylo doma a znal
jsem zde lidi, a tak jsem na
nabídku kývl. Od té doby 
začalo jedno z mých dalších
nepříjemných období pra-
covního života. Na provoze 
v Černé, který sídlil dále na
čp. 15 byla totiž pouze účetní
Marie Kročáková. Začala tedy
fáze dosazování techniků na
provoz. Hledali se vhodní
kandidáti, nakonec se stal
agronomem Stanislav Kortán,
dosud ošetřovatel býků na

Návrat do minulosti – část 7.
– vzpomíná František Záhora
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Muckově, jako zootechnik byl
dosazen ze Zvonkové Václav
Stanko, který však byl ne-
ustále „pod parou“ a mecha-
nizátora vykonával Jan Rulí-
šek, dosud řidič na ředitelství
statku Černá. Všichni jsme se
tedy vlastně seznamovali 
s provozem a vezmeme-li
dále v úvahu fakt, že došlo
ke sloučení statků a zejména
ze strany nejen všech tech-
niků, ale i manuálních pra-
covníků byl všeobecný odpor
vůči Frymburku, který byl za-
kořeněn již z dřívějších dob,
pak se nelze divit tomu, proč
zemědělská výroba velice
kulhala. Prakticky denně jez-
dili pověření pracovníci Statku
Frymburk /Šusta, Hájek, Vlach
a další/ a vyloženě stále hle-
dali chyby na všech úsecích
a samozřejmě, že vždy ně-
jaké našly. V té době se
téměř nic nedařilo, lidé byli
naštvaní a k práci lhostejní,
to, co dříve šlo bez problé-
mů, s tím jsme se nyní potý-
kali. Marně jsem požadoval
od ředitelství pomoc v jar-
ních pracech, pomohli jinde,
ale na Černé ne. Poklesla 
dojivost, hynula telata, lidé si
samozřejmě málo vydělali.
Byl to neustálý kolotoč a bylo
jasné, že musí dojít k tomu,
že se sloučí Muckov s Černou
a jako vedoucí nastoupí Jan
Šerban. To se také od 1. květ-
na 1976 uskutečnilo.

frza
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Hejtmanka Stráská během oslav založení ČSR ocenila Zlatou šupinou devět osobností.

Hokejový exreprezentant a ředitel ZŠ Grünwaldova v Českých Budějovicích Vladimír
Caldr. Ředitelka obecně prospěšné společnosti Rybka Eva Dvořáková. Rakouský zemský
politik a dlouholetý předseda Euroregionu Silva Nortica Johann Hofbauer. Vedoucí Ústavu
dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy Jiří Kuthan.
Správce skladů při Táborské posádce 53. pluku elektronického boje Tomáš Neškodný. Herec
Karel Roden. Generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.,
Břetislav Shon (kvůli zdravotnímu stavu za něj cenu převzala manželka Olga Shonová). 
Lesník a soudní znalec Ivo Vicena. A kronikář obce Černá v Pošumaví František Záhora 
převzali od hejtmanky Ivany Stráské Zlatou šupinu.

Tuto Cenu hejtmanky získali u příležitosti oslav 101. výročí vzniku samostatného 
československého státu 28. října 1918. Ceremoniál se odehrál ve čtvrtek 24. října 
tradičně v prostorách bývalé zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou, kde sídlí Alšova
jihočeská galerie.

V letošním roce vzešla devítka oceněných z 29 nominací, které lidé během letošního
roku zasílali na krajský úřad. O konečném seznamu rozhodla rada kraje. „Vladimír Caldr 
získal ocenění za přínos sportu a jeho rozvoj v Jihočeském kraji, Eva Dvořáková za rozvoj
sociální oblasti a pomoc potřebným, Johann Hofbauer za rozvoj přeshraniční spolupráce
mezi Jihočeským krajem a Dolními Rakousy, Jiří Kuthan za přínos v oblasti historie 
a literatury, Tomáš Neškodný za záchranu tří lidských životů před utonutím, Karel Roden
za mimořádný přínos pro české herectví, Břetislav Shon za celoživotní práci pro jihočeské
zdravotnictví a podíl na jeho vzestupu, Ivo Vicena za celoživotní úsilí o dobrý stav našich
lesů a František Záhora za precizní zpracování kroniky Černé v Pošumaví i okolí a bohatou
publikační činnost,“ upřesnila Stráská. Převzato ze stránek JK

Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví blahopřeje  panu Záhorovi k převzetí
ocenění Zlatá šupina za jeho práci pro naši obec.  

František Záhora převzal ocenění Zlatá šupina
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Poznatky z naší historie
na základě vzájemné korespondence

V zářijovém vydání na-
šeho Zpravodaje jsem vás
seznámil s Jiřím Frýbertem 
z Plzně, jedním z mnoha lidí
ze všech koutů naší vlasti, 
s kterými jsem navázal styk 
a korespondenčně jsme si
vyměňovali poznatky. Mnozí
se ozvali sami a poskytli tak
našemu kronikářskému ar-
chivu mnoho cenných infor-
mací i fotografií. 

n Tak např. JOSEF KOŘE-
NEK vede Vojenské museum
Loučka – Pearl Harbor u Vi-
zovic a ten našel fotografie
amerických vojáků, kteří po-
bývali v červnu 1945 v naší
obci. Pro naší potřebu zají-
mavý materiál.

Pouze voják na první 
z trojice fotek je znám jmé-
nem – Carl Amigo.

n Z Chebu je zase JIŘÍ 
PECHER, který má přehled 
o všech bývalých pohranič-
ních rotách, a tak mi byl 
nápomocen při hledání ně-
kterých fotografií, týkajících
se pohraniční roty na Kyse-
lově. Fotky vojáků nepotře-
bujeme, ale např. převozník
Ota Friedl /Šoka/, ten je pro
obohacení archivu perfektní.

n Historička umění ze Slo-
venské akademie věd MAR-
TA HERUCOVÁ mě poprosila 
o fotografie Božího hrobu 
z našeho kostela. Připravovala
vědeckou studii o Božích
hrobech, kterou pak mělo vy-
dat Městské museum v Senci
v Slovenské republice. To
bylo v roce 2014 a tehdy ta
studie ve sborníku musea 
v Senci také byla vydána.
Letos, při naší návštěvě Slo-

venska, jsem 3. září museum
v Senci skutečně navštívil,
pohovořil s přítomnými pra-
covníky, prohlédl i další 
expozice musea a Sborník 
s příslušnou studií jsem ob-
držel. Zajímavé je především
to, že tento Boží hrob, který
byl údajně přenesen ze 
zlikvidovaného kostela v Dol-
ní Vltavici, je v Čechách
pouze v Černé v Pošumaví
jako jediný. Pak jsou ještě tři 
v Olomouckém kraji a na
Slovensku mimo Sence 
pouze v Uhrovci a Pukanci
(Nitranský kraj). 

Ve své bakalářské práci
však uvádí Kateřina Šikolová
z Univerzity Pardubice Boží
hroby ještě v Doudlebech 
a Kaplici. 

Jak jsem zjistil, má
pravdu, i když jsem se tím
dál podrobně nezajímal.
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Zprávičky ze školky

n LADISLAV KRÁL z Týna
nad Vltavou se zase zajímal
o Muckovské vápencové lo-
my a především o to, že tam
byl natáčen film Atentát.

Český rozhlas mě v dub-
nu 2018 oslovil a udělal roz-
hovor o Muckovských lo-

mech a pan Král, který při-
spívá na stránky Filmová
místa.cz, mi pak napsal 
a sám se k lomům vypravil.
Chtěl si dotyčná místa vyfo-
tit a přesto, že je tam zákaz
vstupu, tak se tam dostal, ale
místa odpovídající záběrům

z filmu tam nenašel. Není
divu, vždyť je to již hezkou
řádku let a právě kvůli 
různým fázím sesouvání 
v jeskyni již stav neodpo-
vídá.

frza

Říjen nás hýčkal krás-
ným, téměř letním počasím,
přesto bylo potřeba myslet
na to, že první známky blížící
se zimy mohou udeřit kaž-
dým dnem. 

Paní Helena Flíčková 
z VLS Horní Planá si pro nás
připravila naučný program
„Zvířátka se připravují na
zimu“, kde děti velmi pouta-
vou formou poznaly život
lesních zvířátek v podzim-
ním období.

Z lesa jsme se přesunuli
na zahradu, kterou bylo také
potřeba připravit na zimu. To
se nám podařilo za pomoci
rodičů při tradiční zahradní
slavnosti „Uspávání zahrady“.
Drobné zahradní a pěstitel-
ské práce jsme si zpestřili
opékáním špekáčků a boha-
tým občerstvením z pod-
zimních plodů, které jsme
připravili s dětmi ve školce,
nebo ho přinesli někteří ro-
diče (moc děkujeme).

V tomto měsíci jsme
ještě stihli potěšit babičky 
a dědečky v Domově dů-
chodců Horní Planá, se kte-
rými jsme „urputně bojovali“
ve hrách „Člověče, nezlob se“
a „Dooble“. A potěšení se 
dostalo i nám, a to od diva-
delního souboru KOS, který
nám ve školce zahrál vese-
lou a poučnou pohádku
„Doktor Léčímrád“.          

Kolektiv MŠ
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YLYOUPENÍ ŽÁKŮ HUDEBNÍ ŠKTSVY OL

. AY 80AM & BAZAR – HITY JLYONCERK T KAPEL

V
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PŘIJĎTE SE INSPIROVAT DEKORACEMI 
A DÁRKY NA NETRADIČNÍ JARMARK 
V ČERTOVSKÉM DUCHU, OCHUTNAT 
PLNO DOBROT, ROZSVÍTIT VÁNOČNÍ 

STROM A NASÁT SPRÁVNOU VÁNOČNÍ 
ATMOSFÉRU 

parkoviště

stánky

po
di

um

soutěže v týpí

kostel

zastávka 
Černá v Pošumaví

24. 11. 2019
14:00 AŽ 20:00

VSTUP ZDARMA
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Vítání nových občánků
Dne 28. září 2019 proběhlo vítání nových občánků Černé v Pošumaví. Slavnostně byly

přivítány tyto děti:
Max Rizák, Valentýna Mocková, Stella Badáňová, Jakub Kukačka, Elissa Pekárková
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Zprávy z Dolní Vltavice

Upřesnění produkce Art4Promotion k opakování znovuvystoupení Dolní Vltavice nad 
hladinu Lipna:

Začátek první show bude v 18:00 hodin v sobotu 9. listopadu 2019.
Mezi 18:00 – 20:00 hod. proběhne celkem třikrát, opakování bude cca 10 až 15 minut po
skončení té předchozí. V mezidobí se bude promítat na velkou obrazovku záznam 
ze slavnosti 21. září 2019 „Dolní Vltavice žije“.
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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. listopadu 2019.

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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