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Usnesení
Výpis ze 17. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 14. 4. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Rozpočtové opatření č. 1/2020: příjmy 149.437,- Kč,
výdaje 149.437,- Kč, financování 0,- Kč.  

Rozpočtové opatření č. 2/2020: příjmy 115.340,- Kč,
výdaje 115.340,- Kč, financování 0,- Kč.   

2. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene na pozemek parc. č. 428/1 v k. ú. Černá 
v Pošumaví pro stavbu s názvem „Jestřábí 428/19.

3. Smlouvu o zřízení služebnosti č. PVL - 548/2020/SML/
/411865 na pozemek parc. č. 1508/1 v k. ú. Černá 
v Pošumaví. Povodí Vltavy s. p. IČ 70889953 touto
smlouvou zřizuje služebnost pro stavbu s názvem
„Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví - Hůrka,
1. etapa“ vybudovaná na části pozemku 1508/1 
za úplatu 10.000,- Kč+DPH.  

4. Smlouvu o zřízení služebnosti č. 39/DS/SVB6-2020 na
pozemek parc. č. 1739/1 v k. ú. Horní Planá. Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace touto
smlouvou zřizuje služebnost pro stavbu s názvem
„Stezka pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví - Hůrka,
1. etapa – uložení dešťové kanalizace“, která je 
umístěna do pozemku parc. č. 1739/1 za úplatu
7.158,46 včetně DPH.  

5. Změnu Smlouvy č. 7800 o nájmu části nemovitosti 
uzavřenou dne 9. 4. 2003 na pronájem části pozemku
parc. č. 202/1 a části pozemku par. č. 202/9 vše v k.ú.
Černá v Pošumaví, obec Černá v Pošumaví o celkové
pronajaté ploše 48 m2, uzavřením dodatku č. 1. 

6. Smlouvu s Komerční bankou, a. s. na úvěr 6 000 000,- Kč
a schvaluje splátkový kalendář úvěru pro obec Černá 
v Pošumaví – Variantu B.

7. Předsedu finančního výboru Ing. Josefa Černého 
od 1. 5. 2020. 
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o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Účelem této vyhlášky je ochrana před hlukem v době 
nočního klidu a zamezení hluku, který nepřekročí 
hygienické limity stanovené zvláštními předpisy, ale který
by mohl narušit veřejný pořádek v obci nebo by mohl být 
v rozporu s dobrými mravy nebo by mohl nad míru přimě-
řenou poměrům obtěžovat občany či návštěvníky obce.

Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je:
a) rušení nočního klidu,
b)  používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou

denní dobu.

Omezení činností
1. V době nočního klidu, tj. od 22.00 hod. do 06.00 hodin,

je každý (fyzické i právnické osoby) povinen zachovat
klid a omezit hlučné projevy. Zejména se zakazuje 
používat hlučné stroje nebo zkoušet opravované či
upravované stroje mimo budovy dostatečně chránící
okolí před hlukem.

2. Ve dnech pracovního volna je možné provádět činnost
a práce s použitím hlučných strojů a zařízení pouze 
v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin, v neděli od 8:00 do
12:00 hodin, v neděli od 12:00 hodin je tato činnost 
zakázána. Jdou-li po sobě neděle a státní svátek, je 
v neděli tato činnost povolena jako v sobotu, ve svátek
je zakázána.

3. Pro potřeby této vyhlášky se hlučnými stroji a zaříze-
ními rozumí např. sekačky na trávu, cirkulárky, 
motorové pily, křovinořezy, elektrocentrály, vrtačky,
sbíjecí kladiva, míchačky, řezačky, rozbrušovačky, 
drtiče větví apod.
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Blahopřejeme
V květnu svá výročí oslaví

paní Božena Vrbová, 
Kamila Růžičková, Růžena
Čurdová, Naďa Rolčíková

a pánové Petr Badáň,
František Petr, Jan Morong

a pan Luboš Traxl. 

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody v osobním
životě.

Za SPOZ Věra Daňová 

Obecně závazná vyhláška

NEPŘEHLÉDNĚTE!

NEPŘEHLÉDNĚTE!

ÚŘEDNÍ HODINY
na Obecním úřadě

v Černé v Pošumaví 

Pondělí 
07:30 – 11:45 
12:45 –17:00

Středa
07:30 – 11:45 
12:45 – 17:00

Pátek
07:30 – 11:00

VÝVOZ BIOODPADU
V měsíci květnu přeběhne svoz bioodpadu

14. 5. a 28. 5. 2020
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Čistě z pracovního hledi-
ska jsem poznal Štefana 
Dirbáka. On byl právě jed-
ním z těch pěšáků, pracov-
níků rostlinné výroby, kteří
poznali tíhu fyzické práce
tzv. závozníka. Pytle osiv,
hnojiv, brambor a podobně
prošli jeho rukama. Skončil
chudák tragicky ve svých 
27 letech, což byl tehdy pro
všechny šok.

Vilém Knotek bydlel na
Mokré a pracoval rovněž 
v rostlinné výrobě. Jeho
problémem byla téměř ne-
ustálá bolest hlavy, zřejmě
migréna a velká citlivost na
světlo. Došlo to tak daleko,
že nemohl vůbec pracovat
ve dne, byl pak zaměstnán
jako noční hlídač na Mokré.
Dneska se dovedu vžít do
jeho situace, protože s mig-
rénou jsem si také prožil 
a občas ještě i nyní proží-
vám, nejednu trpkou chvíli.

Zapomenout na Pepíka
Macháčka rovněž nemohu.
Další z těch fyzických pra-
covníků, kteří prožili svůj
život na secím stroji, na 
trhači lnu a mnoha strojích.
Předtím však „makal“ pěkně
s vidlemi na senách a slámě,
s lopatou, kde bylo třeba,
což vlastně platí pro všechny
pracovníky. Pepovi však ně-
kdy chutnal alkohol více než

zdrávo, a tak byly občas 
i problémy. Ale byl stále 
veselý, pokud to šlo, tak do
půl těla vysvlečený, do
hněda opálený a práci uměl.

Alois Kopeček byl hlavní
ekonom na ředitelství, takže
až tak úplně jsem s ním moc
do styku nepřišel. Možná 
že více jsme se potkali na
schůzích, někdy jako čle-
nové volební komise, ale ani
tehdy jsme si toho moc 
neřekli. On byl dost málo-
mluvný, v závodní jídelně
rychle snědl svou porci a už
běžel, nikdy nezůstal pose-
dět chvilku u stolu.

Zavzpomínám též na Ně-
mečky. Otec Josef pracoval
na pomocné výrobě jako
účetní autodopravy a rovněž
vydával šoférům naftu, oleje
a další. O něm se tradovalo
že na svačinu vždy měl kus
tvrdého salámu, k němu 
pak přikusoval salám měkký.
Nevím, neviděl jsem. Jeho
syn Miroslav byl opravářem
a zlepšovatelem, později vy-
vážel Tatrou kontejnéry 
s chlévskou mrvou od stájí. 

No a dále takový Jarda
Pilc „z Humpolce“. Ano, on
zdůrazňoval odkud pochází,
a tak mu to zůstalo. V mládí
měl jisté problémy, a tak si je
musel odpykat. Nezapomněl
však říkávat, že „ kdo nebyl 

v base, není žádnej chlap“.
Na Bližné jezdil s traktorem,
pak však zase nějaké prob-
lémy a byl přeřazen k dobyt-
ku. Ke mně se choval vždy
slušně, ale jinak byl dost vý-
bušný a často to odnášel
právě jemu svěřený skot.

Z hlediska pracovního
nelze nevzpomenout na mé
kolegy-techniky při naší
krátké spolupráci od ledna
do května 1976 na provoze
Černá. Jako agronom zde 
byl Standa Kortán a mecha-
nizátorem Honza Rulíšek.
Byla to nejvypjatější doba,
těsně po skončení statku
Černá, již jsem to zmínil ve
Zpravodaji z listopadu 2019.
Neměli jsme ani jeden z nás
dobrou pozici, a tak není divu,
že se to projevovalo i ve
vztazích a řešilo na stranic-
kých schůzích. Standa Kortán
to občas řešil i návštěvou
oné společenské budovy 
u kostela a na mou otázku,
kde byl, odpovídal, že v kni-
hovně a že si půjčil jen jednu
knihu. No, humoru není
nikdy dost.

Své vzpomínání jsem
začal sousedem na Bližné 
a tak ho ukončím sousedem
v Černé. Od samého počátku
bydlíme vedle sebe s Kout-
nými. Zdeněk pracoval celou
dobu u statku, většinou na

O bližních nejen z Bližné – část 4. závěrečná
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Pomocné výrobě jezdil s ná-
kladním autem. Jsme stejný
ročník, já mu tak nějak sa-
mozřejmě tykal, ale on zůs-
tával stále u vykání. Už jsem

mu to i vytýkal, ale nic se ne-
změnilo. Stále mě říkal šéfe,
jeho pozdrav většinou býval:
„Tak co šéfe, dobrý?“. Ale ro-
zuměli jsme si a jako sou-

sedé si vycházeli vždy vstříc,
žádné rozbroje nebyly a na-
dále nejsou, což musí člověk
považovat za dar.

frza 

Klasická křížovka k současnosti

LEGENDA: 

A/ 1. část tajenky.

B/ bývalý stolní tenista, mistr Evropy; schránka,

krabička; předložka; chem. zn. kyslíku.

C/ římsky 1 050; ženské jméno; naše přední 

divadelní scéna; mez. pozn. značka Německa; 

iniciály hudeb. skladatele (Rusalka).   

D/ zelené místo v poušti (s); Závodní klub; stará

ruská délková míra.

E/ chem. zn. draslíku; naše zaniklá obec; 

stromořadí.

F/ rolník zdrobněle; opak velká. 

G/ slovenský souhlas; naše zaniklá obec; Věda 

a technika mládeži.  

H/ naše zaniklá osada; vidiny.

***

1/ římsky 999; naše současná osada; 

poz. zn. Norska.

2/ váhová jednotka - množné číslo; dřívější 

tuzexová poukázka; samohláska.  

3/ předložka s 6. pádem; naše zaniklá obec. 

4/ hrob; španělský deník; první slabika příjmení

protektorátního prezidenta.   

5/ 2. část tajenky.

6/ první slabika spodní končetiny (dlouze); 

příjmení dlouholetého faráře v naší farnosti;

iniciály čes. spisovatele (Postřižiny). 

7/ vitamín (v mrkvi); opak otevře; elektrický

obvod.    

8/ lehce fouká; značka energie; iniciály našeho

rodáka – otce hudeb. skladatele (Vinobraní);

značka tuny.

9/ dlouholetý dětský lékař z Horní Plané; 

vyhynulý nelétavý pták.   

10/ naše chatová osada; chem. zn. síry.

11/ chem. značka uranu; pták šplhavec; zkratka

pro televizní pořad.

12/ chemická sloučenina jedlá (bicarbona); naše

zaniklá osada.

NÁPOVĚDA: Miko; versta; ADN.
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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: 30. 5. 2020

Roušky
Na obecním úřadu je stále k dispozici omezené množství bavlněných roušek, které obec

zakoupila pro své občany. Občané nad 15 let, kteří nemají možnost si roušky ušít, nebo si
je opatřit jinak, si tyto mohou ještě vyzvednout.

Děkuji tímto opět všem, kteří roušky šijí a poskytují je dalším spoluobčanům.

Desinfekce
Na obecním úřadu je možno si vyzvednout dezinfekci v množství 0,5 l na číslo popisné.

Prosím přineste si vlastní láhev.

UPOZORNĚNÍ
V měsících únor až červen 2020 probíhá v k.ú. Černá v Pošumaví zjišťování 

a následné geodetické zaměření stávajících kabelů 
z důvodů zpřesnění tras pro společnost  EON.

Prosíme Vás tedy o umožnění vstupu na Váš pozemek. Pro případné dotazy mne 
kontaktujte na tel:  723 898 305

Středisko geodetických prací, SETERM CB a.s., Václav Kuráž
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Je tomu již 36 let, kdy 
Jihočeský rozhlas uváděl  
seriál, který se jmenoval „Na
jihočeské vlně“. Pravidelně 
v neděli odpoledne byla
uvedena jedna hádanka 
z některé obce či města Jiho-
českého kraje. V krátkých ná-
znacích byla představena
daná obec a lidé měli uhád-
nout, o kterou se jedná. Do
rozhlasu pak posílali své do-
pisy a náměty, v kterých se
snažili uhodnout správnou
odpověď. Dne 29. července
1984 byla na pořadu vlasti-
vědná hádanka z naší obce 
– Černé v Pošumaví. Do roz-
hlasu tehdy přišlo 51 odpo-
vědí, z nichž bylo 48 správ-
ných. Tak např. Zdeňka Ra-
dová z Plzně se zabývala 
historií obce, připomněla, že
se zde narodil Karel Nedbal,
otec hudebního skladatele
Oskara Nedbala, načež pak
rozhlas uvedl krátký úryvek
z operety Vinobraní. Franti-
šek Pražák připomněl, že 
v roce 1964 se v Černé ko-
nala první okresní olym-
piáda v orbě (viz foto).

Tentýž posluchač taktéž
uvedl, že v roce 1972 byl
Místní lidové knihovně udě-
len titul „Vzorná“. V další části
pořadu jsme byli svědky
návštěvy v Tuhových dolech
Bližná, kde proběhl rozhovor

s Vladimírem Vyšohlídem,
který se zde vyznává z lásky
k tomuto kraji a ke svému
koníčku – modelářství.

František Dvořák z Če-
ského Krumlova, který v té
době pracoval jako sekretář
ředitele Oborového podniku
Šumava Ing. Bohuslava Olša-
na, si rovněž zavzpomínal.
V roce 1952 nastoupil na
Státní statek Černá jako dis-
pečer, potom jako plánovač
a vzpomínal na to, jak jeden
z pracovníků statku prováděl
různé experimenty s jezdec-
kým koněm. Bylo v té době,
ještě dost lidí, kteří si pama-
tovali, jak vyjel s koněm po
dřevěných schodech do sálu
v Černé, kde právě probíhala
taneční zábava. Jindy zase
dojel s koněm v Dolní Vlta-
vici do hostince až k pultu 
a posilňoval se a jeho kůň
rovněž z kbelíku se slitým
pivem (jednalo se o tehdej-
šího ředitele statku Burdu –
pozn. F.Z.)

Rozhovor byl pořízen 
i s ředitelem základní školy 

a předsedou MNV Jarosla-
vem Zimmermannem. Ten
vyprávěl o tom, jak přišel do
Černé, jaká byla tehdy škola
a co se od té doby podstatně
změnilo. Dva roky například
umístil jednu třídu ve svém
obývacím pokoji. Vyznává se
z lásky k tomuto kraji a vy-
práví pověst o vzniku naší
obce. Podle ní uhlíř přenášel
přes Černý potok údajně
Černý mor, který pak za od-
měnu ušetřil náš kraj mo-
rové nákazy. 

Na Černou v Pošumaví
pak v dopisech vzpomínali
manželé Boháčovi a Olga 
Lešková a na závěr celého
pořadu představil obec jako
celek tajemník MNV Jan
Frisch.

Pozn. F.Z. – byl jsem v této
obci kronikářem již od roku
1977, ovšem o žádných tako-
výchto akcích jsem nikdy
nebyl informován a tím pá-
dem se jich nezúčastňoval. 

frza

Výběr z historie – Vlastivědná hádanka
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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. května 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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Hledám uklízečku 
od měsíce května do října - pouze v sobotu. 

Slušný přivýdělek. 
Naše chata se nachází v osadě Jestřabí/Černá v Pošumaví.

Znalost německého jazyka vítána.

Kontakt: Brigitte Spannbauer
brigitte.spannbauer@t-online.de nebo Handy 004916094460927
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