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Usnesení

z 13. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví

ze dne 18. 11. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019 
příjmy 480 683,- Kč, výdaje 480 683,- Kč,  
financování 0,00 Kč.

2. Návrh rozpočtu obce na rok 2020, tj. příjmy ve výši    
47.155.643,- Kč, výdaje ve výši 46.255.643,- Kč,
financování -900 000,- Kč. 

3. Zajištění vlastních zdrojů k projektu ,,FZŠ – Černá 
v Pošumaví – Cisternová automobilová stříkačka“ 
ve výši 4.475.650,- Kč.

4. Příspěvek pro myslivecký spolek Černá Hora na rok
2020 ve výši 40 000,- Kč.          

5. Finanční dar pro DOMOV DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ 
ve výši 20.000,- Kč. 

6. Poskytnutí daru finanční částku ve výši 6 000,- Kč paní 
M. Polákové IČ 042 16 377.

7. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 100 000,- Kč  
z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá 
charakter veřejné podpory pro Davida Neumanna 
IČ 700 68 631. Dotace bude použita na kulturní 
program na pláži WindyPoint.

8. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 40 000,- Kč
z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá 
charakter veřejné podpory pro Yacht Klub Jestřábí z.s. 
IČ 035 69 039. Dotace bude použita na sportovní akci 
extrémního závodu Lipno Ice Marathon.

9. Uzavření smlouvy o dílo na„ Bližná – vrt BJ-1“ 
na doporučení výběrové komise s firmou Stavební
geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s.r.o. 
IČ 157 69 976 a pověřuje starostku I. Pekárkovou 
podpisem smlouvy v zákonné lhůtě. 

10. Dodatek č. 20 smlouvy o poskytování služeb s firmou
FCC České Budějovice, s.r.o. IČ 251 71 941.

11. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví 
č. 1/2019, o nočním klidu.
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12. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví 
č. 2/2019, místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.   

13. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví 
č. 3/2019, o místním poplatku ze psů.

14. Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví
č. 4/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 1/2003, ŘÁD POHŘEBIŠTĚ.

15. 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,- Kč + DPH a náklady 
s prodejem spojené vlastníkovi nemovitosti parc. 
č. 550/2. Součastně s prodejem pozemku parc. 
č. 547/98 bude zřízeno ve prospěch panujícího 
pozemku parc. č. 547/17 věcné břemeno vstupu 
a vjezdu na stezky a cesty za úplatu 500,- Kč.

16. 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,- Kč + DPH a náklady s prodejem 
spojené vlastníkovi nemovitosti parc. č. 392.

17. Směnu pozemku v k. ú Černá v Pošumaví parc. 
č. 104/14 o výměře 35 m2 za 2 000,- Kč za pozemek 
parc. č 104/9 o výměře 35 m2 za 2 000,- Kč včetně DPH
s vlastníkem nemovitosti parc. č 104/7 s tím, že náklady
na směnu ponese obec.

18. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc. 
č. 589/2. 

19. Zveřejnění záměru s prodejem části pozemku parc. 
č. 388/9.

20. Schvaluje příkaz starostky k inventarizaci majetku za
rok 2019. 

21. Bere na vědomí připomínku obce Černá v Pošumaví 
k návrhu 4. Aktualizace ZÚR Jihočeského kraje.    

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. prodej pozemku parc. č. 735/17

Zastupitelstvo obce revokuje: 

z 12. zasedání ze dne 14. 10. 2019 v body 4. , 5., 6. 
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Blahopřejeme

V prosinci svá výročí oslaví
paní 

Anna Bigasová, 
Ingrid Cirhanová, 
Marcela Novotná

a pánové 
Karel Vrba 

a František Flöring.

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová 
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chtěla bych moc poděkovat všem, kteří se podíleli na vánočním jarmarku. Velký dík patří
pánům Davidu Neumannovi a Dominiku Čerklovi, ale i všem účinkujícím, prodejcům,
pomocníkům,  kteří pomáhali připravit zázemí jarmarku.   

Irena Pekárková, starostka obce 

Vánoční jarmark aneb s čerty nejsou žerty
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Tento měsíc jsme v rámci
celoročního projektu „Žijeme
v Evropě“ měli přednášku na
téma „Výlet Evropou“. S paní
lektorkou jsme si povídali 
o evropských státech – co
mají společného členské
státy EU a čím se od sebe liší,
jaké zajímavosti najdeme 
v evropských zemích a kam
jet za nejlepšími specialitami.
Na konci přednášky jsme
hráli hry a vyplňovali kvízy.

V listopadu vyvrcholil
projekt „Společně a hravě“
návštěvou hornorakouské
školy a poté společnou ex-
kurzí do Ars Electronica
Center v Linci.

Jako každý rok jsme se
zúčastnili vánočního jarmar-
ku. Při Pč a Vv jsme vyrobili
mnoho hezkých vánočních
předmětů. Pokaždé jsme si
sami rozhodli, jak s vybra-
nými penězi naložit (vloni

jsme z vánočního výtěžku
dopláceli lyžařský kurz a za
velikonoční výtěžek, kde se
vybralo více peněz, jsme jeli
do Hopsária v Č. Budějovi-
cích).

Děkujeme za výrobky,
které připravil doma Štěpán
Beneš společně s rodinou 
a dále děkujeme za sponzor-
ský dar p. Borovanské, p.
Jedličkové a paní Jakešové.

Žáci ZŠ

V každém novém vydání
našeho Zpravodaje obce Čer-
ná v Pošumaví je nejméně
jedna zmínka o práci dobro-
volných hasičů.

Ať už jde o pomoc obča-
nům při štípání dřeva, zahá-
nění zdivočelého roje včel,
práci s dětmi, odvozu na ná-

kup do Českého Krumlova 
a ještě mnoho jiných aktivit.

Chtěla bych jim a paní
starostce touto cestou po-
děkovat. To vše dělají ve
svém volném čase, přesto 
že mají doma rodiny, svou
náročnou práci, své sta-
rosti…

Opravdu nám je může
každý jen závidět.

Vám všem přeji hezké
svátky, zdraví, štěstí v roce
příštím.

Za účastníky „zájezdu“ 
na nákupy ještě jednou…
velké díky.

B. Smolenová
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Zprávy ze školy

Už jste si všimli?
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Listopadové dny ve škol-
ce byly naplněny převážně
přípravami na dvě význam-
né akce. 

Tou první byl lampio-
nový průvod na Slavnosti
svatého Martina, na který
jsme kromě nacvičování pří-
běhu o Martinovi s dětmi
ještě napekli spoustu Mar-
tinských rohlíčků. Samotnou
slavnost nám již tradičně
obohatil příjezd Martina na
koni manželů Kudláčkových
(moc děkujeme), který po
skončení lampionového prů-
vodu, hledání zlaťáků a po-
kladu ještě navíc děti povozil.
Naše občerstvení bylo zpe-
střeno domácími sladkostmi
od některých rodičů a sva-

řáčkem od paní starostky
(také moc děkujeme). 

Přípravy na druhou akci –
Vánoční jarmark – byly snad
ještě větší. Napéct cukroví,
perníčky, sušenky, uvařit
punč, rybí polévku, vše na-
zdobit, zabalit a připravit 
na tento den zabralo dětem 
i celému kolektivu školky 
několik dnů (možná týdnů).
Ale vyplatilo se. Náš sorti-
ment obohatili někteří ro-
diče o své výrobky (moc
děkujeme) a čertí obsluha se
měla co ohánět, aby stíhala
obsloužit davy kupujících.
Velmi milý výdělek poputuje
samozřejmě našim dětem,
pravděpodobně v podobě
nějakého výletu.

Jsme si vědomi, že takový
zážitek a přilepšení dětem
máme díky skvělým organi-
zátorům této velmi pove-
dené akce a jsme velice rádi,
že jsme mohli být Vánočního
jarmarku malinkou součástí.

Přejeme všem, aby tato
vánočně naladěná pohoda
nás všechny doprovázela
alespoň do posledních dnů
tohoto roku.

Kolektiv MŠ
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Zprávičky ze školky
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Vzpomínky Jana Ungera

Je prosinec, adventní čas,
vánoce, Ježíšek. Je to doba,
kdy snad i ateisté si připo-
menou něco z náboženství 
a bohoslužeb, třeba jen tu
půlnoční mši. A tak mě na-
padlo, předložit vám čtená-
řům vzpomínání kaplana
Jana Ungera, který jako
česky mluvící kněz sloužil 
určitou dobu v dnes již za-
niklém Rychnůvku (Němec-
ký Rychnov), farnosti čistě
německé. Jeho povídání je
dlouhé a mě zaujala pasáž,
kdy nastupoval v srpnu
1922, po vysvěcení na kněze,
na faru do Rychnůvku. Vyjel
vlakem z Budějovic, přes
Krumlov, Kájov, Hořice, což
vše popisuje a pak pokra-
čuje: „Vlak všecek usupený
dosupěl do Černé – Hůrky, 
stanice to ze všech stran ote-
vřené. Tam jsem tedy vystou-
pil a šel silnicí asi 1/2 hodiny
do vsi Černá, abych se nejdřív
představil panu vikáři Václavu
Přibkovi, pozdějšímu prelátu 
v Krumlově. Na chodbě fary
mne uvítala sestra páně viká-
řova, tak kolem 45 jar.

,Á jezusmankot, tak to je
nový pan páter Rychnovský?,,
ale mělo to takový nějaký pří-
domek. Asi jako ,A takové-
hohle chcípáčka posílají sem
na Šumavu do hor? , V kance-
láři mne uvítal p. Raab za-

stupující pana vikáře, který
právě odjel s panem děkanem
Grossem do Lince. To bylo
první ouvej. Byl jsem na prv-
ního pana chefa jak náleží
zvědav, nechť si, podívám se
aspoň na své působiště, řekl
jsem si. P. Raab ze Steinu do-
provázel mne hezký kus cesty
až na kopec za ves. Neuměl
slova česky, ale pokud se 
pamatuji, pusa nám oběma
nestála a co nepověděla 
ústa, dopověděli ruce jako 
u hluchoněmých. Prošel jsem
Eggetschlagem/Bližnou), za
nímž jde silnice jako přímka
do kopce, pak je náhorní 
rovina, za níž už zdaleka
vítá člověka zřícenina Vítkův
kámen, neboli Sv. Tomáš, trů-
nící na vysokém pohoří, podél
něhož si pracně razí cestu 
Vltava, tvořící do veliké dálky
viditelný stříbrný pás. Nad 
Vltavicí Dolní se najednou
cesta překotně svažuje a zraku
udiveného chodce se náhle
objeví v poslední chvíli pod
vrchem jako hříbek ukrytá
Dolní vltavice, sousední to far-
nost Rychnova, vzdálená to
od toho 2 a 1/2 hodiny. Kou-
sek od návsi tyčí se pěkný, ale
trochu tmavý kostelík, kam
jsem si zašel nejdříve. Slohově
je kostel ucelený. Na hl. oltáři
nelíbili se mi příliš obnažení
andělé, jinak však je kostelík

útulný a dobře ošetřovaný.
Kolem kostela je bývalý hřbi-
tov proměněný v sad, směrem
k návsi je v sadu pomník 
padlým. Náves je dosti sou-
měrná, bokem k ní je vícero
selských statků postavených
vesměs na jedno brdo, jak už
to bývá, ponejvíce patrových.
Na straně západní na svahu 
k řece stojí rovněž jedno-
patrová fara, kde mne velmi
bratrsky uvítal pan farář
Schwarzbauer, pohostil a za-
se notný kus cesty doprovodil
po silnici na rozcestí jdoucí
do Aigenu u Sarau. Tam od-
bočil jsem vlevo, rozloučiv se
nejprv se svým průvodcem.“ 

Tak popisuje svou první
cestu, kdy se jel 7. srpna
pouze seznamovat s budou-
cím působištěm. 29. srpna se
pak stěhoval do Rychnůvku
definitivně. Opět stejnou
cestou, nyní však za dopro-
vodu maminky, která plačíc
mu udělovala rady pro život.
Ve vzpomínání pokračuje:
„Kolem deváté hodiny vystou-
pili jsme v Černé - Hůrce. Vy-
žádal jsem si svá zavazadla,
svěřil je i sebe poštovnímu 
panáčkovi a zatím co ten 
rovnal došlé balíky do své 
ne příliš objemné archy, šel
jsem s maminkou kupředu.
Oběma bylo nám úzko. Na-
stala chvíle, které jsme se oba
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netoliko celičké prázdniny, ale
již po léta báli: loučení. Přichá-
zeli jsme právě ohbím silnice 
k pile, poštovní archa již 
drkotala za našimi zády. Oba
jsme se ohlédli, kočí nás 
dojížděl, na kozlíku seděla
ještě nějaká paní, pošta za-
stavovala, abych přisednul.“

V další části poněkud dé-
le popisuje loučení s matkou
a pokračuje: „Vyskočil jsem
hbitě na kozlík a rukou dal
znamení vozkovi, aby jel. Mí-
jeli jsme pilu, přejeli úzkokolej-
nou trať vedoucí z doloviště
do tuhové schwarzenberské
továrny, já stále se otáčel 
a mával kapesníkem, dokud
jsem maminku jen viděl. 
Teprve po hodné chvíli stočila
se trochu silnice, já naposledy 
zamával a – ztratil matku 
z dohledu. V témže okamžiku
jakoby se ledy prolomily, z očí
mi vytryskl celý potok horkých
slzí, za něž jsem se nikterak
nestyděl a jimž jsem pořád
volný průchod. Kočí popo-
háněl kobylku, má sousedka
němka soucitně snažila se
mne potěšit. Slzy tekly až do
Černé, kde jsem vystoupil, 
zaběhl do krásného nového

kostelíku, abych poprosil
Pána, jemuž jsem se zasvětil
aby splnil tužbu mé milované
matky – abych dělal vždycky
čest svému stavu. Načež, otřev
slzy, zazvonil jsem na faře 
u pana vikáře: uvnitř otevřely
se dvéře kanceláře, rozštěkal
se pes, v tom otevřely se do-
movní vrata a na prahu mne
velmi srdečně vítal pan vikář
Václav Přibek: ,A to je jistě pan
rychnovský pan páter ,, spus-
til na mne česky a již volal 
sestru, aby připravila snídani,
že mají hosta. Bránil jsem se,
neubránil však. Vtáhl mne
do kanceláře, oznámil mi ra-
dostnou zprávu, že pojede se
mnou do Rychnova, že jede
zítra s panem děkanem do
Lince, že už to mají smluveno.
Dopsal ještě nějaké lejstro,
pak odhodil pero, pobídl mne,
abych si posloužil připrave-
nou snídaní, načež sám rychle
se oblékal. Pošťák zatím vylo-
žil zboží pro Frymburk v Černé
na poště proti pivovaru, paní
vystoupila a když asi po čtvrt
hodině přišli jsem s panem 
vikářem, čekal ještě trpělivě,
až se nám uráčí. Nastoupili
jsme teda oba k vozkovi, pan

vikář seděl doprostřed, já do-
leva, kočí doprava a kobylka
zabrala. Slunko svítilo radost-
ně na první mou cestu do 
života a hřálo příjemně. Pan
vikář cestou jednak mi vy-
světloval okolé, jednak mne
seznamoval s budoucím mým
domovem“.

To je tedy jen část vzpo-
mínek faráře Jana Ungera.
Ještě několikrát pak vzpo-
míná na svou cestu přes 
Vltavici na nádraží, jak za-
cházel na kávičku do Stadl-
bauerova hostince v Černé 
a popisuje krásy zdejšího
kraje. 

Narodil se v roce 1899 na
Rakovnicku, maturitu a cír-
kevní vzdělání však získal 
v Českých Budějovicích. Byl
to ryze český kněz, ale u ně-
meckého obyvatelstva si 
získal velké uznání a všichni
ho měli rádi. Měl velmi vřelý
vztah k rychnovským a těžce
nesl osud odsunutých rodin.

Za své jednání a názory
byl pak stíhán a vězněn. 

Zemřel 6. září 1970.
frza 

( zdroj: Kohoutí kříž
– Ungerovy vzpomínky)
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V pátek 29. 11. 2019 pro-
běhla výroční schůze sboru
dobrovolných hasičů Černé
v Pošumaví. Byla zhodno-
cena činnost v roce 2019. 

Velitel zásahové jednotky
informoval o případech, ke
kterým byla naše jednotka
během roku povolána. 

Vedoucí mládeže zhod-

notili uplynulou sezónu.
Proběhly také volby do

výboru SDH s následujícím
výsledkem:

Výroční schůze SDH

Zábava, zábava, zábava, to je trend, kterým se ubírá rodinné lyžování a Skiareál
Lipno tento trend udává. Největší jihočeské lyžařské středisko investuje do zimních 
novinek 40 milionů korun, a právě na zábavu při lyžování klade důraz. V areálu vyrostla
zbrusu nová snowcrossová trať, dvousedačková lanovka a sjezdovka pro rodiny s dětmi.

Skiareál Lipno udává trend rodinného lyžování v České republice, a proto druhá 
sjezdovka bude pojata jako snowcrossová. Zábavu na svahu reprezentují v areálu hned
dvě skicrossové tratě s tunelem, měřený slalom a snowpark. Nový snowcross tak bude již
třetí tratí tohoto typu. Z celkových zhruba 13,5 km lipenských sjezdovek je nyní čtvrtina
pojata právě s ohledem na zábavu. 

O nový snowcross se zajímá také
Czech Snowboardcross team, sku-
pina kolem olympijské vítězky ve
snowboardcrossu Evy Samkové. Ti by
zde měli vytvořit zázemí pro českou
reprezentaci a trať využívat pro 
trénink závodníků. Lipno by se tak
stalo jedním ze dvou míst v České 
republice, kde reprezentace trénuje.
Czech Snowboarcross team přitom
už několik sezon pořádá na Lipně
zimní a letní kempy, na kterých děti
trénují právě jízdu na prkně.

Skiareál Lipno udává trend v zábavě,

otevírá třetí crossovou trať

Starosta SDH p. Kasal st.

Velitel zásahové jednotky SDH Václav Pivec ml.,
Jednatel SDH Bc. Tomáš Thon

Vedoucí mladých hasičů Simona Szalajová

Správce budovy Petr Rulíšek st.
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Hned tři velké akce připravil na prosinec Skiareál Lipno a Stezka korunami stromů. 

l V sobotu 7. prosince navštíví Stezku 
korunami stromů Mikuláš a jeho
pomocníci. Těšit se můžete od 11 do 

14 hodin na tradiční Mikulášskou 

nadílku a v 11.00 hodin předvede 
maskot lišák Fox svoje kouzelnické
představení. Pokud už v té chvíli 
bude Skiareál Lipno v provozu, tak
Mikuláš, ale i lišák Fox navštíví rovněž 
lyžaře.

l O týden později v sobotu 14. prosince čeká všechny lyžaře velká svátek. Od 9.00 

do 16.00 hodin se ve Skiareálu Lipno uskuteční Slavnostní otevření letošní lyžařské

sezóny a dojde rovněž k požehnání sjezdovkám a lyžařům. Těšit se můžete na zábavné
dopoledne s lišákem Foxem, představení horské techniky, závody ve slalomu 
o zajímavé ceny i pohádky pro všechny děti.

l A na Nový rok, pokud nebudete vědět, co s volným časem, zcela jistě si nenechte 
ujít tradiční již Novoroční výstup na Stezku korunami stromů, a to v čase od 10.00

do 16.00 hodin. Každý účastník obdrží účastnický list a zároveň získá skvělý pocit, 
že udělal něco málo pro svoje zdraví, a to hned v prvním dnu roku 2020. Výstup je 
tradičně z centrálního parkoviště.

V prosinci to vypukne, 

těšte se na zajímavé akce ve Skiareálu Lipno
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Po delší dob  a naposledy v tomto roce si m žeme zaluštit. /frza/ 

 A B C D E F G H CH I J K 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

 
  1  -  p eprava, p enos; ženský zp vní hlas       
  2  -  opak sudá; opak dovnit ; dlouhá a krátká první samohláska; p ípravek k lé b  pacienta 
  3  -  zkratka vojenského vozidla; 1. ást tajenky; postava z Knihy džunglí 
  4  -  stará plošná míra; opak uvnit ; americký indián 
  5  -  p íjmení našeho sou asného pana fará e; sibi ská eka; pokryv pta ího t la 
  6  -  obec na Pelh imovsku; písmeno ecké abecedy (t etí odzadu); strom……ko eny 
  7  -  vyhynulý australský pták; 2. ást tajenky; zkratka bývalého parku oddechu v Praze 
  8  -  zkratka naší nejstarší univerity; polom r s há kem; p e; p edložka; 365 dní 
  9  -  zkr. cirkusu Humberto; písmeno na autech p evážejících odpad; bezhrbý velbloud;  
         mužské jméno; chem. zna ka kyslíku 
10  -  zaniklá osada naší obce; emeslník 
11  -  obchodní d m; ukazovací zájmeno; ozna ujeme jej takto:Ø; chem. zna ka uhlíku 
12  -  3. ást tajenky 
===================================================================== 
A  -  zna ka tuny; slovenské bramborové placky; osada naší obce 
B  -  placená jízda taxíkem; chem. zna ka fosforu; ot es; bývalý hudební skladatel a dirigent 
C  -  citoslovce povzdechu; p íjmení prvního eského fará e v naší obci; sv tadíl 
D  -  rozdílná mluva v r zných ástech státu; bývalá SPZ Vsetína; vznášení se ve vzduchu; ímská 
tisícovka 
E  -  zapalujeme jí na vánoce; též zán t; iniciály ministra obrany za Gottwalda 
F  -  býv. SPZ okr. Pelh imov; zna ka jednotky energie; iniciály našeho bývalého prezidenta;  
        souhlas; p ípravek k vytírání podlahy; jeden z vitamín  
G  -  ukazovací zájmeno; též podp ra; ímská p tka; dva polom ry 
H  -  paže,rameno; berany berany…….; p edložka; o  
CH - zkr. národního parku v Tatrách; mo e; p edložka; vlastní zájmeno 
I  -  první písmeno abecedy; opak h e; fyzikální ozna ení asu; dávné období lidských d jin 
J  -  dokto i; bodající hmyz; samohláska s kroužkem 
K  -  p íjmení posledního frymburského fará e v obci; slovensky jíl; z ícenina hradu u Prahy; 
         ímsky 900 
 
NÁPOV DA: Ch í(6); Hybš (B); Alexej epi ka (E).  
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Znovuvynoření Dolní Vlta-
vice v rámci multimediální
show se nakonec na po-
druhé podařilo, i když ani
tentokrát se Vltavici do toho
moc nechtělo. Sobota 9. lis-
topadu, kdy akce proběhla,
byla tím nejnepřívětivějším
dnem celého letošního pře-
krásného podzimu…

Nicméně je třeba vyhod-
notit celou slavnost 21. září
jako velmi úspěšnou: 

Setkání dolnovltavických
rodáků předválečných a po-
válečných se vzájemným
sdílením vzpomínek, výsta-
va fotografií, které ještě
nikdy nebyly zveřejněny, po-
žehnání slavnosti a nové
brožury „Dolní Vltavice žije“,
vydané v českém a němec-
kém jazyce, přednáška o his-
torii Dolní Vltavice, hudební 
a folklorní vystoupení z Ra-
kouska, Bavorska a Čech,
projížďky parníkem, hraná
pohádka O červené Karkulce
a edukační program Vodní
záchranné služby pro děti,
start horkovzdušného ba-
lonu ke 100. výročí založení
republiky, koncert Třeboň-
ského lázeňského filharmo-
nického orchestru, čtyři

alpské horny, a to vše skvěle
profesionálně moderované.

Na znovuvynoření Dolní 
Vltavice čekalo cca 6-7 tisíc
návštěvníků... ale nakonec
selhala technika…

Každopádně bych chtěla
využít této příležitosti a po-
děkovat paní starostce Ireně
Pekárkové a místostarostovi
Tomáši Thonovi za velkou
pomoc při finální realizaci
projektu, všem dobrovolným
hasičům, kteří se vzorně po-
díleli na organizaci akce a při
odjíždění aut z Dolní Vltavice
si museli zažít horké chvilky,
Policii ČR z Horní Plané za
rady a pomoc při zajištění
pořádku na akci, hotelresortu
Relax za pomoc při zajištění
pohoštění pro zvané hosty,
Vodní záchranné službě za
sestavení programu pro děti
a pomoc při organizaci slav-
nosti, Ing. Františku Záho-
rovi za skvělou spolupráci,
Tiskárně Černý, s.r.o. za fi-
nanční podporu a cenné
rady při tisku publikace
Dolní Vltavice žije, Povodí 
Vltavy, s.p. za pomoc, pří-
vozu Karlu Vláškovi a René
Wippernovi a mnoha dalším.
Ráda bych poděkovala také

Pavlu Pechouškovi za skvě-
lou mediální pomoc a tisku,
rozhlasu i TV, zejména Cesty
krajem TV, ČKTV, ČT 24 a TV
NOVA.

Srdečně děkuji také pa-
ní velvyslankyni ČR v Rakou-
sku JUDr. Ivaně Červenkové
a hejtmance Jihočeského kra-
je Mgr. Ivaně Stráské za pře-
vzetí záštity nad slavností.

Děkuji touto cestou ještě
sponzorům, zejména obci
Černá v Pošumaví, dále Re-
senberger-Lipno-Line, s.r.o.,
Mercedes-Benz Milan Král,
a.s., Šumavský pramen, a.s.,
pivovar Eggenberg, klášterní
pivovar Stiftsbrauerei Schlägl.

Celý projekt by nebylo
možné realizovat bez nejvý-
znamnější podpory z Fondu
malých projektů, program
INTERREG V-A Rakousko-ČR
2014-2020 a z Dispozičního
fondu, program Evropská
územní spolupráce Bavor-
sko-ČR 2014-2020.

A konečně bych chtěla
poděkovat všem obyvatelům
a chatařům z Dolní Vltavice
za jejich trpělivost a pocho-
pení při realizaci projektu.

Ema Kondysková, 
Dolní Vltavice žije, z.s.

„Dolní Vltavice žije“

přeje krásné svátky a děkuje

Přeji všem čtenářům Zpravodaje krásný klidný adventní čas, 
požehnané svátky vánoční a příjemný vstup no nového roku 2020.
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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 23. prosince 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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