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Usnesení
Výpis z 19. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 30. 6. 2020

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet bez
výhrad za rok 2019 včetně zprávy od nezávislého audi-
tora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2019, která konstatuje, že byly zjištěny nevýznamné
chyby a nedostatky,  které  nemají  závažnost  nedostatků
uvedených  pod písmenem c) odst. (3) §10  zákona
č.420/2004 Sb.  /přílohy 3/ 

2. Že schvalovaná účetní závěrka poskytuje v rozsahu sku-
tečností posuzovaných podle § 4  vyhlášky č. 220/2013
Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi-
nanční situace obce a účetní závěrku schvaluje.  Zastu-
pitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského
výsledku za rok 2019 ve výši 6 227 260,20 za rok 2019
na účet nerozděleného zisku. /přílohy 4/   

3. Bere na vědomí inventarizace majetku:
počátek roku 2019 – 274 351 195,00 Kč
konec roku 345 509 695,30 Kč.  

4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4:
příjmy 38 055,- Kč, výdaje 38 055,- Kč, 
financování 0,- Kč. (příloha)
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5:
příjmy 126 085,- Kč, výdaje 126 085,- Kč,
financování 0,- Kč. (příloha)

5. Aktualizace strategického rozvojového dokumentu
Program obnovy obce – Seznam akcí místního programu
obnovy venkova na léta 2018–2022.

6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na část pozemku p.č. 505/61 v k. ú. Černá v Pošumaví 
- Radslav.  Pro stavbu s názvem „Radslav 119“  pro  E.ON
Distribuce, a.s., IČ 280 85 400, za úplatu. 

7. Dodatek ke smlouvě o dílo „Bližná - vrt BJ-1“.      

8. Zastupitelstvo schvaluje na základě předložených 
podkladů závěry komise pro posouzení a hodnocení
nabídek a zároveň pověřuje starostku obce Irenu 
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Pekárkovou podpisem smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, a to v souladu 
s průběhem zadávacího řízení a dodržení zákonných lhůt dle zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

9. Žádost o povolení stavby vodovodní a kanalizační přípojky v k. ú. Černá v Pošumaví
na p. č. 69/1 a 57/1 pro majitele pozemku p. č. 52/2 a uzavření smlouvy k právu 
provedení stavby se zřízením věcného břemene. 

10. Prodej pozemku parc. č. 1495/8 o výměře 80 m2 v k. ú Černá v Pošumaví  za cenu 
35,- Kč + DPH a náklady s prodejem spojené dle GP č. 2616-105/2020 vyhotovený
1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov vlastníkovi nemovitosti parc.  č. 109.

11. Prodej pozemku parc. č. 547/14 o výměře 1 542 m2 v k. ú Černá v Pošumaví - Dolní 
Vltavice za cenu 100,- Kč včetně DPH a náklady s prodejem spojené společnosti 
Belaka Company s.r.o., IČ 04565347.

12. Podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce letního kina v programu LEADER MAS
Růže výzva č. 7 PRV, výše spoluúčasti žadatele 20 %, žadatel je schopen zajistit
financování vlastního podílu akce, realizace akce v roce 2021.

13. Podání žádosti o dotaci na projekt Pořízení sněžné radlice (pluhu) v programu LEADER
MAS Růže výzva č. 7 PRV, výše spoluúčasti žadatele 50 %, žadatel je schopen zajistit 
financování vlastního podílu akce, realizace akce v roce 2021.

14. Podání žádosti o dotaci na projekt Lesní cesta v podzimním kole příjmu žádostí 
programu SZIF (10/2020), výše spoluúčasti žadatele 20 %, žadatel je schopen zajistit
financování vlastního podílu akce, realizace projektu v roce 2021.

15. Přijetí dotace z Ministerstva financí na rekonstrukci WC v MŠ a zajištění výše vlastní
spoluúčasti na tomto projektu ve výši 68.768,81 Kč.

16. Vypsání výběrového řízení na výkon stavební dozoru a koordinátora BOZP na 
Cyklostezku CS 1 podél jezera Černá v Pošumaví.

17. Vypsání výběrového řízení na projekční a inženýrskou činnost výstavba nájemních
bytů na p.  č. 57/1, 59/1 a 58.

18. Odstoupení od dotace „Pořízení decentrální vzduchotechniky do MŠ v obci Černá 
v Pošumaví“, IČ EIS CZ.05.5.18/0.0./0.0//18_100/0009140.   

19. Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 547/98.

20. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č.  547/2.

21. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č.  32/6.
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... aby v létě nebyla nuda

Blahopřejeme
V letních měsících 
svá výročí oslaví 

paní Anna Gažáková, 
paní Monika Záhorová, 
paní Hana Koudelková, 

paní Libuše Poppová, 
paní Růžena Šimáčková, 

paní Vlasta Tomková, 
paní Marcela Nováková, 
paní Helena Strnadová, 

pan Josef Daniel, 
pan Jan Študlar, 

pan Miroslav Kollár a 
pan Josef Benedikt.

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody v osobním
životě.

Za SPOZ Věra Daňová 
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Chceme se s Vámi rozlou-
čit s tímto zvláštním školním
rokem, který byl jiný jak pro
učitele, tak pro žákyi rodiče.
Chceme poděkovat všem,
kteří s námi spolupracovali. 

I přesto, že bylo všechno
jinak, se jeden žák naší ZŠ
umístil na krásném 3. místě
při přijímacím řízení na Gym-
názium Český Krumlov. Další
žáci 5. ročníku odchází do ZŠ
a MŠ Horní Planá (5 žákyň),
do ZŠ TGM Český Krumlov 
(2 žáci) a do ZŠ a MŠ Frym-
burk (1 žák). 

Měli jsme naplánováno
plno školních akcí. Bohužel

kvůli uzavření školy a přísným
pravidlům je nešlo uskuteč-
nit – např. Dětský den na 
Olšině, Jump Aréna v Českých
Budějovicích, Lesní pedago-
gika v Nové Peci, Zoo a Mu-
zeum lega v Táboře (tento
výlet jsme dostali jako spon-
zorský dar od manželů Švar-
cových). Jelikož výlet nešel
uskutečnit, dostali jsme od
manželů Švarcových finanční
příspěvek, dezinfekční roz-
tok a celých 5 let zásobovali
družinu různými sladkostmi.
Roušky nám poskytl pan
Richter. Tímto jim chceme
velmi poděkovat. 

V pátek 26. 6. jsme měli
dopravní výchovu, při které
děti plnily jízdu zručnosti 
a žáci 4. ročníku získali prů-
kaz cyklisty. 

Jako každý rok paní sta-
rostka pasovala žáky 1. roč-
níku na „Malé čtenáře“ (letos
se akce uskutečnila ve škole,
místní knihovnu si prohléd-
neme na podzim).

Pan Emil Chaloupka nás
opět pozval na jeho atrakce
a hotel Racek pro nás připra-
vil tradiční závěrečný pohár.
Tímto jim taktéž děkujeme.

Žáci a zaměstnanci ZŠ

Zprávy ze školy
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Z naší školičky

Přechod na DVB-T2

Po koronavirové karan-
téně jsme se do školky vrátili
v pondělí 25. května. Znovu-
otevření školky doprovázela
přísná opatření, která se ne
vždy setkávala s pochope-
ním, ale stanovené podmínky
bylo nutné respektovat 
v zájmu zdraví nás všech.

Během uzavření jsme se
snažili na našich webových
stránkách zásobit rodiče a dě-
ti různými náměty, úkoly,
návody na tvoření apod. To
vše tak, jak bychom se jed-
notlivým tématům věnovali
ve školce. Moc nás potěšilo,
když nám někteří rodiče za-
sílali kresby dětí, nebo foto-
grafie, jak děti doma plní
zadané úlohy. Tyto obrázky
jsme si nemohli nechat jen
pro sebe, proto jsme vytvo-
řili na našich stránkách on-
line nástěnku. Zároveň jsme
zvelebili některé prostory
školky (namalovali na zahra-
dě dopravní hřiště, opravili  

zahradní atrakce, dopadové
plochy, apod.) a dali do po-
řádku věci, na které není 
v běžném provozu čas. Vy-
malovali jsme některé pro-
story budovy a celou školku
řádně uklidili a vydezinfi-
kovali tak, abychom mohli 
o letních prázdninách uzavřít
na co nejkratší dobu. Díky
dotacím ale  budeme rekonst-
ruovat umývárnu v 1. třídě,
proto se uzavření na 3 týdny
nevyhneme. Zato nás však po
návratu bude čekat krásné
sociální zázemí pro naše 

nejmenší. Naše školka je už 
i tak moc hezká, velmi dobře 
vybavená a díky našemu
obecnímu úřadu a paní sta-
rostce se pomyslně posune
ještě o kousek výš. 

Přejeme nejen paní sta-
rostce, ale i všem organiza-
cím a subjektům, které nás
podporovali, a samozřejmě 
i rodičům a dětem krásné léto
a doufáme, že se po prázd-
ninách všichni ve zdraví 
zase sejdeme.  

Kolektiv MŠ

V České republice probíhá druhá vlna televizní digitalizace. V úterý 14. července 2020
vypne vysílání ve standardu DVB-T na 49. kanálu vysílač Kleť a Mařský vrch, což se dotkne
i nás. Aby  měli diváci dostatek času na přeladění, spustila Česká televize vysílání v novém
standardu DVB-T2 již 20. února 2020, a to na 39. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále
přijímají signál z končící platformy DVB-T, tak mohou na nový standard přeladit již nyní.  

Divácké centrum: tel.: 261 136 113, e-mail info@ceskatelevize.cz. 
Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu www.digict.cz.
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Opět se vracím, tentokrát
již popáté, k mé korespon-
denci s lidmi různých koutů
naší vlasti i ze zahraničí. 
Tentokrát vybírám z dopisů
dvou pánů, kteří se zajímají
o historii finanční a pohra-
niční stráže jako pan Jaroslav
Beneš, čistý amatér z Mladé
Boleslavi, a pak odborník pan
Jiří Pecher z Chebu, který
přímo zajišťuje a řídí webové
stránky o Pohraniční stráži.
Ten mi poskytl cenné infor-
mace o bývalé rotě PS na Ky-
selově. Na základě i dalších
informací jsem pak zpraco-
val do publikace Historii PS
roty Kyselov od jejího vzniku
až do skončení.

Pro Zpravodaj uvádím
krátké shrnutí: „V katastru
obce Černá v Pošumaví, v ka-
tastrálním území Kyselov, se
nachází budova původně
č.p. 33. Byla vystavěna v roce
1934, kolaudace proběhla
25. září t.r. a postavila ji firma
stavitele Augustina Křížka
z Vodňan. Budova stála na
hlavní silnici, která vedla 
z Dolní Vltavice ke státní hra-
nici s Rakouskem, vzdálené
asi 500 m.

V období tzv. první re-
publiky sloužila budova jako
celnice, po válce v roce 1947
zde byla umístěna stanice

SNB. K 2. 9. 1948 vznikl 1. po-
hraniční prapor SNB se síd-
lem v Českých Budějovicích,
pod něj patřila 5. pohraniční
rota SNB se sídlem v Horní
Plané a pod ní 1. pohraniční
četa Kyselov.

V roce 1951 dochází ke
vzniku Pohraniční stráže, nej-
prve vzniká 1. rota PS Dolní
Vltavice, patřící pod 1. pra-
por PS Vyšší Brod a vše pod
15. pohraniční oddíl Minis-
terstva národní bezpečnosti.
1. rota PS Dolní Vltavice se 
v roce 1952 přestěhovala 
do Kyselova. 

V dalších létech pak pro-
bíhaly postupné dislokace
jednotek, takže od r. 1965
patřila 1. rota Kyselov pod 
1. prapor Lipno a spolu 
s dalšími jednotkami tvořila
15. pohraniční brigádu MV.

V osmdesátých letech
20. století byla na Kyselově
15. rota PS, patřící pod 
3. prapor PS Lipno. Tehdy
měla rota přibližně 70 po-
hraničníků a střežila jeden 
z nejdelších úseků sušické
brigády“.

Jeden z bývalých vojáků
PS Kyselov, pan Josef, uvedl
na webových stránkách: „Na
této rotě jsem sloužil v letech
1983–85. Byla to jedna z mála
rot tzv. za dráty. Střežila pro-

stor přibližně od Schwarzen-
berského kanálu až po Kozí
potok cca 13 km, což byl
jeden z nejdelších úseků na
sušické brigádě. Pro popla-
chovku byl vyčleněn vždy
jeden UAZ a stál vždy u ku-
chyně u levého rohu budovy.
K rakouské hranici to bylo 
přibližně 70 metrů. Od kotců
asi 25–30 m. Na Kyselově, 
u převozu do Dolní Vltavice
se sloužilo nepřetržitě, ve dne
na špaku a v noci v marin-
gotce s radarem. Čluny vy-
jížděly denně přibližně každé
dvě hodiny. Byly dva, jeden
klasický policejní (dva mo-
tory VAZ 1500) a druhý Kres-
čent. Na člunech nebyly ani
silné reflektory, natož radary.
Hlídka byla vybavena pouze
standardní výbavou – radio-
stanice FR 10, pojítko, sig-
nální pistole + 6 nábojů 
a samopal vz. 58 + 60 nábojů
vz. 42. Kulomety byly pouze
na zbrojárce“.

Jednotka PS Kyselov měla
po celou dobu své existence
dobrý vztah s obcí Černá 
v Pošumaví. Vojáci vedli ve
škole různé kroužky a Pionýr-
ský oddíl a především pomá-
hali v každé akci „Z“ na
brigádách. V obci bylo vy-
tvořeno i početné družstvo
pomocníků PS (PPS).

Poznatky z naší historie
na základě vzájemné korespondence
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Vrtulníky u Dolní Vltavice

11. července 1981 bylo
ve Valdštejnském paláci
v Praze předáno zástupcům
naší obce Čestné uznání 
a titul VZORNÁ HRANIČÁŘ-
SKÁ OBEC s peněžitou od-
měnou 100 000 Kčs. Z rukou
ministra vnitra ČSR Josefa
Junga převzali titul předseda
MNV Jaroslav Zimmermann,
předseda VO KSČ Vilém
Augsten a velitel útvaru PS
Kyselov důstojník Koďousek.

Na konci listopadu 1989
došlo k rozhodnutí vlády od-
stranit veškeré ženijně tech-
nické zabezpečení na česko-
slovensko-rakouské hranici.
Demontáž v tomto území
byla zahájena 11. prosince

1989 a trvala zhruba do roku
1990. Zánik PS znamenalo
zrušení zákona č. 69/1951
Sb. 16. července 1991 Fede-
rálním shromážděním ČSFR.

Ostraha hranice byla od
září 1991 do prosince 1992
zajišťovaná Pohraniční po-
licií a Cizineckou policií Fe-
derálního policejního zboru.
Ty od ledna 1993 nahradily
referáty Cizinecké a Pohra-
niční policie ČR.

Po vstupu ČR do EU 
1. května 2004 došlo sice 
k částečnému uvolnění po-
hraničního režimu, hranice 
a kontroly na nich však zů-
staly. Teprve 21. prosince
2007 vstupem ČR do schen-

genského prostoru EU padla
poslední překážka ke ko-
nečné evropské integraci.
Zrušeny byly hraniční kon-
troly a pohyb mezi jednotli-
vými státy EU je svobodný. 

Budova je dosud stře-
dem pozornosti a je hodno-
cena jako jedna z nejlépe
udržovaných bývalých rot PS.
Protože je poměrně hodně
vyhledávána turisty, patří 
k jedinečným lokalitám svého
druhu na pravém břehu Li-
penské přehrady. Vnitřek
budovy a příslušenství roty
jsou však již v devastujícím
stavu, zadní vchod je vyraže-
ný a budova volně přístupná. 

frza

Letos je tomu 45 let, kdy
celkem poklidnou atmo-
sféru narušilo přistání vrtul-
níku u Dolní Vltavice. 

Vzpomínám si na to 
velice dobře, bydlel jsem
tehdy na Bližné a pracoval
jako agronom na středisku 

v Černé, kam Bližná patřila.
Bylo to v pátek 15. srpna
1975, kdy se, už nevím jakou
cestou, rozneslo, že na Vlta-
vici v poli přistál západoně-
mecký vrtulník a naložil čtyři
občany tehdejší Německé
demokratické republiky. Jel

jsem se tam na motorce
hned podívat. Tehdy jsme
měli na celém poli vpravo již
vzrostlý oves a téměř žádné
stopy po vrtulníku jsem pod
kaplí Stiny nepozoroval. 
Zůstaly jen úvahy, jak je
možné, že se sem vrtulník

Pohled na budovu roty v roce 1966 + tzv. špačkárna + pohled ze špačkárny
(foto pohraničníků, sloužících na PS Kyselov)
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nepozorovaně dostal. To jsme
ovšem netušili, že v neděli
17. srpna se bude situace
opakovat, jenomže už to 
nebude mít tak hladký prů-
běh. Pohraničníci na hlásce
v Dolní Vltavici již byli při-
praveni, a tak pilot odletěl
na místo čtyř pasažérů, pouze
se dvěma osobami. 

Celý průběh této akce
byl potom různými způso-
by vykládán. Oficiálně bylo 
řečeno, že pilot helikopté-
ry ohrožoval pohraničníky
střelbou z kulometu, tvrdili
to i někteří svědci z řad re-
kreantů a vojáků, což ovšem
druhá strana vyvracela a tvr-
dila, že stříleli pouze pohra-
ničníci. Byly vyslýchány dvě
osoby, které se podařilo 
zadržet, a v říjnu 1975 byl
pak vynesen rozsudek ne-
podmíněných trestů a vy-
hoštění z republiky, pilot byl
souzen v nepřítomnosti.

Samozřejmě, že česko-
slovenské státní orgány vše
odsoudily jako hanebný 
čin, který ohrožoval zdraví
občanů a rekreantů a narušil
dobré vztahy mezi ČSSR,
SRN a Rakouskem. Praktic-
ky všechny československé
sdělovací prostředky se touto
událostí zabývaly a k rozho-
vorům s představiteli obce 
a svědky činu přijela natočit
reportáž Československá te-
levize.

Z hlediska, dnes už his-
torického, jsem se snažil 
získat o tomto případě více
poznatků, což v současnosti
v době mediálního, interne-
tového rozmachu, není zas
tak velký problém. Z mate-
riálů se tak dá zjistit, že in-
spirátorem těchto akcí byl
JUDr. Heinz Heidrich. Ten se
spřátelil s pilotem Barrym
Meekerem, který měl za
sebou nasazení ve Vietna-

mu, a dostal nápad využít
jeho schopností k převozu
občanů NDR na západ, sa-
mozřejmě za značné sumy.

Celá akce pak byla zno-
vu rekonstruována, přijížděli
reportéři sdělovacích pro-
středků, hledali lidi v Černé,
kteří by k tomu něco mohli
říct, nakonec se našli nějací
chataři, prostě tisk a televize
se případem zabývaly dost
dlouho. Dnes si můžeme vše
podrobně pročítat, jak to
vlastně bylo, zda se střílelo,
byl-li někdo zraněn, jak se
zachovali pohraničníci. Vše
je možno nalézt na přísluš-
ných webových stránkách.
Akci jsem tehdy zaznamenal
do kroniky obce a v období
po sametové revoluci do-
plnil o současné názory.
Tehdy to byl „hanebný čin“,
dnes nazývaný „vrtulníkem
na svobodu“.

frza

V archivu Kroniky obce
jsou zpracovány vzpomínky
pamětníků, které byly po-
stupně publikovány i v na-
šem Zpravodaji. Nikdo z nich
však nebyl rodákem z naší
obce. V rámci akce „Dolní 
Vltavice žije” byly však usku-
tečněny rozhovory s lidmi,
kteří se v Dolní Vltavici na-
rodili a jejichž rodiče jsem 

v souvislosti s historií obce
také dříve uvedl. Rozhovor
provedl Mgr. Pavel Pechou-
šek a byl uveden v brožuře
vydané v rámci zářijové vlta-
vické akce. Předpokládám,
že všichni neměli možnost 
si brožuru sehnat, a proto
byl v březnovém Zpravodaji
uveden rozhovor s Jiřím Ko-
šinou, jehož rodiče byli mezi

prvními dosídlenc. Tento
měsíc to jsou vzpomínky 
s Pavlem VÁLOU, součas-
ným naším blíženským ob-
čanem.

Mezi prvními dosídlenci
bylI též Josef a Růžena Vá-
lovi. Pan Josef Vála převzal
v srpnu 1945, jako národní
správce, obchod smíšeným
zbožím po Anně Spitzlové 

Ještě k rodákům a pamětníkům
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/u mostu čp. 34/. Když pak 
v roce 1949 byl obchod na
čp. 34 zlikvidován, přechází
Josef Vála do konzumu na
čp. 18 jako vedoucí prodejny.

Josef Vála vedl po učiteli
Miroslavu Sobotkovi také je-
den rok správu obce, v roce
1947 byla zvolena Místní
správní komise, jejímž se
stal předsedou. Možno říci,
že tato komise, jmenovaná 
z řad občanů, je již prvním,
částečně demokratickým
orgánem v obci.

V roce 1949 však Josef
Vála pokládá funkci předsedy
MS Komise a tímto rokem
počínaje jsou nadále členové
MSK jmenováni Okresním
národním výborem v Českém
Krumlově, nejsou tedy vole-
nými orgány obce, ale jme-
novanými. Po osídlení obce
novými občany uvedl Josef
Vála do chodu hasičský sbor
a byl do roku 1951 jeho veli-
telem.

Tohle všechno si ovšem
Pavel Vála pamatovat ne-
může, protože se právě ve
Vltavici v roce 1948 narodil.
Na dětství však vzpomíná
rád. Posuďte sami:

„Můj otec měl v Dolní 
Vltavici obchod se smíšeným
zbožím hned u mostu. Každý
rok byla povodeň a pravi-
delně nás to vytopilo. Pama-
tuji, jak jsme nosili cenné

věci na půdu. Následně jsme
se přestěhovali do domu,
který pořád stojí, je naproti
dnešnímu přívozu.

Otec pocházel z Tachova
a matka z Nedvědic, což je
malá vesnička u Veselí nad
Lužnicí. Táta u Dolní Vltavice
sloužil jako voják, ta krajina
se mu líbila, a když se po
válce hledali mladí lidé, kteří
by tu chtěli bydlet, tak se 
s mamkou přihlásili. Otec
byl vyučený obchodník, tak
dostal obchod. Pak tu praco-
val jako technik. Když jsme
se přestěhovali do Bližné,
byl zaměstnaný na statku
Jestřábí u Černé v Pošuma-
ví, kde se staral o dobytek 
a o prasata. Já jsem se vyučil
traktoristou a dělal jsem
také u statku, pak jsem pře-
šel k národnímu výboru, kde
jsem pracoval jako údržbář,
řidič a staral jsem se o rek-
reační zařízení, která vlast-
nila obec Černá v Pošumaví.
Dětství jsme na Lipně měli
krásné. V Dolní Vltavici to
byla určitě jeho nejhezčí
část. Byli jsme velcí kama-
rádi s Jirkou Košinou, pama-
tuji, jak jsme u nich doma
často klečeli na polínku 
a dívali se na hodiny, kdy 
už můžeme vstát. Hodně to
bolelo, ale stejně to nepo-
mohlo, protože jsme za pár
dní klečeli znovu...

Pavel Vála: „Celá moje
rodina je s Lipnem spjatá

celý život.“

Těžila se tu rašelina a nám ne-
daly spát ty vozíky, ve
kterých se rašelina vozila. To
bylo průšvihů. V kopci jsme 
také našli chodbu, ve které
byl pramen. Vlezli jsme tam,
ale k pramenu jsme nedošli,
protože jsme našli hromadu
kostí, o kterých jsme si my-
sleli, že jsou lidské. Strašně
jsme se báli. No možná byly
lidské, ale my jsme to jako
děti nepoznaly a dnes je ten
vchod dávno zasypaný.

Když skončila Dolní Vlta-
vice pod hladinou, tak jsem
byl rád, že jsem mohl zůstat
i dále na Lipně. Stejně tak tu
žijí i moje děti. Celá moje ro-
dina je tak s Lipnem spjatá
celý život.“

frza
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Lipno Sport Fest 2020 bude 
a nabídne novinky, netradiční sporty i mistry světa.

Novinky, ukázky netradičních sportů, sportování s mistry světa, ale i osvědčený program
jako je cvičení pro ženy, výběh na Stezku korunami stromů nebo výuku veslování 
nabídne letošní již 9. ročník Lipno Sport Festu, který se uskuteční od 15. do 22. srpna 2020
v Lipně nad Vltavou. Pověstnou třešničkou na dortu bude koncert Anety Langerové. 
Veškerý program je zdarma.
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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. srpna2020.

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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V poměrně jednoduchém roháčku si vyluštíme jméno jedné naší bývalé osady, která 
částečně existuje prakticky i nyní. Její vznik datujeme rokem 1530, v roce 1854 patřila pod
katastrální území Planles, farou pod Hořice, v roce 1910 se uvádí 5 domů a 49 obyvatel, od
roku 1890 je osadou obce Muckov. Je uváděna nadmořská výška 820 m, významná je 
i zdejší lípa malolistá, prohlášena v r. 2002 památným stromem. frza

ÚAMK –AMK Větřní pořádá 
18. 7. 2020 automobilovou orientační soutěž 

zařazenou do volného poháru v AOS.
Trasa povede i přes Černou v Pošumaví. 30 až 40 automobilů projede obcí po místních
komunikacích přibližně mezi 10:00 a 16:40. Soutěž je založená na striktním dodržování
pravidel silničního provozu, předepsané rychlosti v obcích a zvýšené opatrnosti. Cílem je
přispět k lepší orientaci řidičů a spolujezdců v neznámém terénu.

Upozornění: neodstraňujte případné značky kolem komunikací, 
potřebné pro bezproblémový a rychlý průběh soutěže. Děkujeme

Pohled do historie s tajenkou

Automobilové závody
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