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Obec Černá v Pošumaví během prázdnin zafinancovala
předělání sociálního zařízení v dolejší třídě MŠ, vymalování
kabinetů ve škole a plno dalších stavebních úprav. Škola 
i školka jsou připraveny na nadcházející školní rok.

V. Daňová

Zprávy ze školy

Neděle 6. 9. 2020
n Mokrá 8.00 – 8.05
n Černá v Pošumaví (aut. nádraží) 11.50 – 12.30
n Bližná 12.40 – 12.50
n Muckov 13.00 – 13.10    

Cena základního očkování proti vzteklině, které se 
provádí jednou za dva roky,  je 180,- Kč. 

Očkování kombinovanou vakcinou je beze změn.
Mimo tyto termíny očkujeme ve Veterinární ambulanci,
Horní Planá 16 (areál firmy KOHOUT), vnímavá zvířata proti
vzteklině průběžně celý rok (každý čtvrtek od 18.00 do 19.00
hod.) podle platného ceníku.

Hromadná vakcinace psů
proti vzteklině

SVOZ BIOODPADU: 17. 9.   | 1. 10.

Prvňáčci ze ZŠ Černá v Pošumaví ve školním roce 2020/2021
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Září máme již trvale v paměti spojováno 
s novým školním rokem. Proto se každý rok
snažím i do našeho Zpravodaje přispět 
s něčím, co se školství  v naší obci týká. 
Uplynulý školní rok byl vzhledem ke koro-
navirové krizi naprosto vyjímečný, ovšem
učitelé i žáci se s tímto novým systémem 
dokázali vyrovnat. 

Školní rok začíná

Tím se však zabývat ne-
budeme a podíváme se tro-
chu do historie. Vybral jsem
malý úryvek z knihy Eriky
Zemanové – Vzpomínky na
mládí aneb Zapomenuté
domovy, kde autorka vy-
práví o svých začátcích ve
škole v Dolní Vltavici. Jako
malá školačka se do Vltavice
přistěhovala se svými rodiči
– dosídlenci, na jaře roku
1951. 

Na své začátky vzpomíná
v kapitole Naše nová škola.
Z dlouhé kapitoly, která při-
pomíná i historii, předklá-
dám pár úryvků.

„Matka nás odvedla do
školy, která byla za mostem
v obci Kyselov. Cesta vedla
přes dřevěný most. Naše
učebna byla v prvním patře
budovy státního statku, což
bývala dříve pila se země-
dělským hospodářstvím. Šlo
se po vrzajících dřevěných
schodech do jednotřídky.
Byla to maličká místnost,
kam se vešlo z nouze osm
dětí. Pod naší učebnou bylo

slyšet z chléva krávy řvát
hlady. Toto měla být naše
nová škola a vyučovací míst-
nost. Učil zde pan učitel Karel
Kotlín od roku 1950, jeho
vyučování začalo 18. prosin-
ce. Brzo jsme si zvykli na
řvaní krav a zápach z chléva. 
S novými spolužáky jsme si
dobře rozuměli, přestože
hovořili slovensky a sami se
učili češtině. S příchodem
dalších žáků nás bylo ve
třídě již deset, z toho tři ze
smíšené rodiny, jeden  český
chlapec a šest dětí sloven-
ských reemigrantů z Ru-
munska. Pro přidání dalších
lavic do místnosti zde bylo
málo místa a pro děti ne-
vhodné k učení. 

Předseda MNV vyjednal
s vojenskou správou  uvol-
nění jedné  učební místnosti
v bývalé německé škole 
v Dolní Vltavici, kde sídlilo
vojsko. Od března do konce
dubna jsme z bratrem do-
cházeli do Kyselova do nou-
zové školičky, než tato byla
přestěhována do Dolní Vlta-

vice, do budovy k vojákům.
Přestěhování se pak  usku-
tečnilo, škola získala jednu
učební místnost a kabinet.
Na záchod jsme museli cho-
dit přes cestu do prázdné
budovy, neboť vojáci nás ne-
pustili do jejich části v bu-
dově. Rodiče nám zakázali
do prázdné a pomalu chát-
rající budovy vstoupit, a to
i na záchod, který byl až na
konci v zadním traktu u bý-
valého chléva nad žumpou.
Na dvoře bývaly i studně
jako v každé budově v obci,
tyto byly nebezpečné tím,
že bývaly ze zvědavosti od-
kryté. Já jsem chodila za roh
a na velkou potřebu jsem
odešla domů, když pro mě
skončilo vyučování. Nechtěla
jsem jako 11 letá vystrkovat
svůj zadek v otevřeném pro-
storu a nedej pane Bože,
aby mě viděli vojáci. 

Vysvobozením bylo, když
1. září nastoupil nový učitel
František Nejedlý, ten doká-
zal vše dát do pořádku. 

pokračování na další  straně 
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V listopadu 1951 byla celá školní budova naše, v ní byla 
vytvořena jedna třída pro žáky v pěti postupných ročnících.
Do jednotřídky cho-dili žáci od šesti do čtrnácti let. Byly to
děti ze smíšené rodiny, které po válce musely opakovat znovu
vše v češtině, dále také děti z rodin reemigrantů, kteří přišli
do Československa a začala jim povinná školní docházka. 

Žáci druhého stupně docházeli do Horní Plané. Po 
prázdninách nastoupili další žáci prvňáčci, celkem nás bylo
12 dětí. Pan učitel Nejedlý byl přísný k nám žákům, naši
výchovu vzal do svých rukou. Při hodině vyučování jsme
museli sedět s rukama za zády a takto naslouchat výklad 
učitele. Trestal nás rákoskou i dalšími tresty, které byly v těchto
letech dovoleny. Trestal nás však jen v krajním případě. 

Jednotřídka byla pro žáky, kteří se učili češtině velice
dobrým pomocníkem. Já jsem si při učení opakovala učivo
s nižším ročníkem, tím jsem zmeškané učivo dohnala. Při trestu
před žáky nižšího ročníku však bylo pro mne ponižující, stát
na hanbě nebo dostat rákoskou, či klečet u tabule.“ 

frza

Školní rok začíná – pokračování ze strany 3Blahopřejeme
V září svá výročí oslaví 

paní Marie Císařová, 
paní Jana Baštýřová, 
paní Václava Malá, 

paní Ludmila Mouchová,
pan Alois Zeman a 

pan Miroslav Homolka.

Jubilantům přejeme 
vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví 
a pohody v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová

Do našeho týmu hledáme nové kolegy
a kolegyně na pracovní pozice recepční, číšník/servírka a kuchař.

Kromě výhodných platových podmínek nabízíme pro naše zaměstnance
i bonusy v podobě využívaní našeho wellness centra

Více informací
Ing. Lenka Hortová

hortova@hotelfrymburk.cz, tel. +420 606 275 112
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Nejlepší čeští dálkoví
plavci ČR změřili své síly 
v 16. ročníku Mezinárodního
plaveckého závodu, který je
součástí kola Českého po-
háru v dálkovém plavání. Do
Dolní Vltavice se sjeli plavci
napříč všemi kategoriemi od
nejmladších žáků až po pla-
vecké veterány, tzv. masters,
a také široká veřejnost, která
tak měla možnost prověřit
své plavecké dovednosti.  

Českokrumlovští a Lipen-
ští vodní záchranáři ve spo-
lupráci s obcí Černá v Pošu-
maví a společností Pro-Sport
ČK připravili na 25. a 26. 7. 
v Dolní Vltavici již tradiční
akci určenou pro registrované
i neregistrované sportovce.
Účastnilo se přes 400 plavců. 

V sobotním odpo-
ledním doprovodném pro-
gramu bylo možné si aktivně

vyzkoušet jízdu na seakajaku,
padleboardu, první pomoc 
a mnoho dalšího ze záchra-
nářské praxe. Bylo možné
zhlédnout i ukázku výcviku
mladých vodních záchraná-
řů a záchranářského psa. 

Nejlepším plavcem byl
Kozubek Matěj z Komety
Brno, který tak získal již po
třetí za sebou Pohár sta-
rostky obce Černá v Pošu-
maví součtem časů na 5 km
(55:25) a 10 km (1:57:52).
Nejlepší plavkyní se stala Še-
bestová Lucie ze Slávie Plzeň
se součtem časů na 5 km
(1:03:56) a 10 km (2:16:01),
jež obdržela Pohár Lipen-
ského vodního záchranáře
od ředitele soutěže Milana
Bukáčka. Pohár prezidenta
Vodní záchranné služby Hor-
ního Rakouska získala mladší
žákyně Zuzana Lipenská z Ne-

ratovického plaveckého klubu
za nejhodnotnější výsledek
v součtu časů na 1 a 3 km.
Pro seniorskou a juniorskou
reprezentaci ČR byl závod
výbornou příležitostí prově-
řit svou sportovní formu. 

„Závod se velice  vydařil.
Kromě sportovních výkonů
vysoce hodnotím skvělé na-
sazení a zabezpečení bez-
pečnosti závodníků  a dobře
zvládnutou logistiku  našimi
záchranáři. Zvláštní podě-
kování patří dobrovolným
hasičům obce Černá v Pošu-
maví, kteří připravili chutné
občerstvení pro účastníky
akce. Moc také děkuji našim
partnerům za finanční či ma-
teriálovou podporu“, zhod-
notil ředitel závodu Ing.
Milan Bukáček  

Více info na:
www.zachranari.com 

Na Lipně soutěžili nejlepší čeští dálkoví plavci 

Na Lipně soutěžili nejlepší čeští dálkoví plavci o pohár starostky obce Černé v Pošumaví
a pohár Lipenského vodního záchranáře a prezidenta Vodní záchranné služby 
Horního Rakouska. 
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Veteránské klenoty opět zavítají do Černé

Milovníci veteránů si při-
jdou na své ve dnech 4. a 5.
září. Do Černé v Pošumaví
znovu zavítají stroje, které
psaly automobilovou histo-
rii. Jedenáctý ročník South
Bohemia Classic, meziná-
rodní setinové rallye klasic-
kých a sportovních vozů,
sem zavede 150 posádek 
z několika zemí světa.

Hodnotné skvosty po-
jedou přes Černou hned 
několikrát, tradičním cen-
trem soutěže je totiž Ho-
tel Resort Relax v Dolní 
Vltavici. Nejzajímavějším mís-
tem pro sledování klenotů
na čtyřech kolech bude 
v sobotu odpoledne parko-
viště u autobusové zastávky,
kde bude pro účastníky sou-
těže připraven takzvaný test
přesnosti. Veterány tam za-
čnou přijíždět krátce po 
16. hodině ve směru z Frym-
burku a po zdolání měře-
ného úseku zamíří rovnou
do cíle rallye.

Startovní pole slibuje
skvělou podívanou. Diváci
se můžou těšit na legen-
dární i méně známé značky
– například Jaguar, MG, 
Mercedes-Benz, Chevrolet,
Austin Healey, Porsche, 
De Tomaso, Škoda, Cadillac, 
DeLorean, Alfa Romeo, Ma-
serati nebo Triumph.

XI. South Bohemia Classic
2020, největší tuzemská 
setinová rallye, odstartuje 
v pátek v 16:45 na česko-
budějovickém náměstí Pře-
mysla Otakara II. Trasa vede
přes Hlubokou, Týn nad 
Vltavou, Dříteň, Vitějovice,
Lhenice, Český Krumlov 
a Světlík do Hotel Resortu
Relax v Dolní Vltavici

Během sobotní etapy se
posádky podívají na Třeboň-
sko, kde si užijí krásy jihočes-

kých rybníků. Při návratu 
k Lipnu se zastaví v Borova-
nech a poté je čeká Grand
Prix Kaplice, kterou oblíbená
motoristická akce vyvrcholí.

Více informací najdete
na webových stránkách
www. southbohemiaclas-
sic.cz.

Pavel Kacerovský, 
ČK motorsport

Foto: Ondřej Kroutil, 
Petr Skřivánek
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Provozujete kotel na
pevná paliva? Pozor, revize
není kontrola. Revize a kon-
trola kotle jsou pojmy, které
jsou často zaměňovány. Při-
tom mají odlišný cíl, metody
provedení, výstupy, zákonné
lhůty a provádějí je osoby
s odlišnými oprávněními. Po-
kud si objednáte revizi kotle
a provede ji revizní technik
kotlů, nesplnili jste zákon-
nou povinnost pravidelné
kontroly kotle a hrozí vám
pokuta až do výše 20 tisíc
korun. 

Kontroly kotlů 
Každý provozovatel kotle

na pevná paliva má zákon-
nou povinnost nechat každé
tři roky zkontrolovat jeho
technický stav. Jelikož se tato
povinnost týká všech zdrojů
spalujících pevná paliva s cel-
kovým příkonem 10 kW a vyš-
ším, které jsou napojené na
soustavu ústředního vytá-
pění, vztahuje se tato povin-
nost i na některá krbová
kamna a krby s teplovodní
vložkou. 

Cílem pravidelných kon-
trol kotlů je minimalizace
dopadu jejich provozu na 
životní prostředí. Kontroly
kotlů primárně nesouvisí 
s bezpečností jejich provozu.
Jedná se o vizuální kontrolu,

nikoliv o měření. Zkoumá se
celistvost a těsnost kotle, ří-
dicí jednotka, regulace a ha-
varijní termostat, podávací
zařízení a sklad paliva, i co 
a jak se v kotli spaluje. Kon-
troloři jsou povinni poskyt-
nout poradenství a dopo-
ručit postupy k vylepšení
stávajícího stavu. Výstupem
z kontroly je doklad o prove-
dení kontroly (Doklad o kon-
trole technického stavu a pro-
vozu spalovacího stacionár-
ního zdroje na pevná paliva),
který může obsahovat do-
poručení týkající se bezpeč-
nosti provozu, nicméně ne-
smí přerušit či ukončit pro-
voz kontrolovaného zařízení.

Tento doklad je nutné
uschovat a na požádání
předložit obecnímu úřadu
s rozšířenou působností. 

Kontroly kotlů mohou
podle zákona o ochraně ovz-
duší provádět pouze fyzické
osoby proškolené výrobcem
daného kotle, který jim udě-
lil oprávnění k jeho instalaci,
provozu a údržbě. Zákon tyto
osoby označuje jako odbor-
ně způsobilé osoby (OZO). 

V lednu 2020 byla spuš-
těna on-line databáze OZO
na adrese https://ipo.mzp.cz/.
Po zadání adresy provozo-
vatele dle občanského prů-
kazu, okruhu vzdálenosti, ve

kterém chceme OZO vyhle-
dat, výrobce, typu, značky 
a modelu kotle lze nalézt
oprávněnou osobu s co nej-
menší dojezdovou vzdále-
ností, od které se odvíjí i cena.
Finanční limit pro částku za
provedení kontroly je stano-
ven vyhláškou Ministerstva
životního prostředí.U kotlů 
a topidel bez regulační jed-
notky činí 1 585 Kč a u zdrojů
s regulační jednotkou 1 848
Kč bez DPH. 

Revize kotlů 
Revize kotlů nemají nic

společného se zákonnými
pravidelnými kontrolami pod-
le zákona o ochraně ovzduší
a běžných kotlů v domác-
nostech se netýkají. 

Revize kotlů smí prová-
dět pouze odborně způsobi-
lá osoba, která k této činnosti
získala osvědčení u Technické
inspekce České republiky
(TIČR). Takové osoby vlastní
„kulaté“ razítko s označením
„revizní technik kotlů“. Toto
razítko je automaticky neop-
ravňuje k provádění pravidel-
ných povinných kontrol kotlů.

Revize kotlů spočívající
především v tlakové zkoušce
či zkoušce těsnosti. V pří-
padě, že revizní technik zjistí
závažné nedostatky z pohle-
du bezpečnosti provozu, je 

Revize není kontrola
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oprávněn používání tohoto
zařízení do odstranění zjiš-
těných nedostatků zakázat. 

Pokud máte k této prob-
lematice dotazy, nebo pokud
plánujete výměnu tepelné-
ho zdroje, stavbu či rekon-

strukci domu, zvažujete mož-
nost získání dotací a využití
obnovitelných zdrojů ener-
gie, bezplatně a komerčně
nezávisle vám poradí v po-
radenském středisku Energy
Centre České Budějovice. Na

osobní konzultaci se můžete
objednat na tel.: 387 312 580,
773 124 580 nebo na bez-
platné lince 800 38 38 38. 

Odkaz na vkládání pí-
semných dotazů naleznete
na www.eccb.cz.

Naše obec s pěti osadami a možná i některými chatovými, bude figurovat každý měsíc  
v následujících doplňovačkách. V tajence bude vždy nějaký, většinou historický údaj, 
přičemž první písmeno bude jako počáteční písmeno osady. Dnes poprvé je údaj z Černé
a tak počáteční písmeno je – Č. V tajence pak najdete první název obce po jejím darování
klášteru Zlatá Koruna v roce 1268.

Přijme recepční 
do Sport Areny na HPP 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.

Jednoduchá doplňovačka

1  –   zastarale nájemné z bytu 2  –  přezdívka herce Zedníčka
3  –   poddůstojnická hodnost 4  –  hovorově časopis
5  –  ruský spisovatel Anton Pavlovič 6  –  střepy slovensky
7  –  interpunkční znaménko 8  –  vandr, toulka
9  –  střevo slovensky 10 –  druh obiloviny

11  –   čert v některých nářečích 12  –  zkr:  Český svaz civilních
13  –   hlavní školní předmět, spolu s počítáním zaměstnanců armády
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Takový malý seriál – každý měsíc vyberu něco z toho, co jsem napsal do kroniky. 
Tentokrát je to z roku 2006. 

Jak straka doplatila na svou důvěřivost.
Pan Pavel Sirotek z Kralup nad Vltavou koupil v naší obci domek vedle Obecního úřadu,

který počátkem 90 tých let minulého století byl majetkem Bohuslava Kozáka, který zde
provozoval prodejnu. P. Sirotek začal prostory budovy přestavovat, čímž se stále více 
zdržoval v obci a jednoho dne se s ním objevila ochočená straka. Dostal ji jako mládě, ve
vratech budovy jí vyřízl vletový otvor a připevnil bidýlko. Straka se zde zabydlela 
a postupně začala odlétat do vsi. Začas jí znali téměř všichni. Bylo jen málo míst, kam by
nepřiletěla. Nebála se nikoho a ničeho a nikoho by také nenapadlo jí jakkoliv ublížit. Každý
jí podstrčil nějakou tu laskominu a s obdivem pozoroval její kousky. Do místní samoobsluhy
přilétala pravidelně, sedla si v prostoru nákupních košíků a přihlížela ruchu v prodejně.
Někdy se stalo, že se jí snažili kluci chytit, ale straka vždy ulétla.

I já osobně s ní mám zkušenosti, několikrát přilétla k nám na zahradu, dokonce si mi
sedla i na rameno, dali jsme jí vodu a starý rohlík a byli jsme rádi, že takového příjemného
společníka máme u sebe.

Straka bývala i účastníkem výstavby bankomatu u OÚ

V pátek 29. září však už straka neuletěla. Děti jí chytily na hřišti v horní části obce a začaly 
do ní tlouct klacky. Když pak zůstala v bezvědomí, hodily jí na zahradu majiteli. Straku musel 
ošetřit veterinář, měla nožičku minimálně dvakrát zlomenou, přerušené šlachy, zlomené
křídlo, oko zalité zánětem.

Majitel byl z celé události smutný, ale ještě smutnější je z toho, že děti mohly něco ta-
kového udělat bezbrannému tvorovi. Sám říká, že ví, které děti to byly a chce, aby se rodiče
zamyslely nad tím, co jejich děti dělají ve volném čase. Někteří z nich ale nevěří, že to jejich
děti udělaly.

Každopádně straka Káča už nebude nikoho v obci obveselovat svými kousky a kdoví, 
zda vůbec přečká zimu.
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Novodobí hrdinové – hasiči, policisté a záchranáři představí svou práci v sobotu 
5. září na prostranství u Království lesa na Lipně. Chystá se totiž jedna z nejoblíbenějších
akcí podzimu a tou je Den s Integrovaným záchranným systémem. Akce zaměřená na
ukázky práce všech záchranných složek. V rámci ní bude probíhat i zásah profesionálních
hasičů, kteří budou z vrtulníku likvidovat požár části lesa, který svým nepozorným chová-
ním zapálil jeden z turistů. Právě o prevenci, o tom, jak se chovat v případě nebezpečí na
souši, na vodě, při požáru či v jiné závažné situaci budou všechny velké i malé návštěvníky
edukovat všechny složky záchranného systému. 

Poté co projdete všech osm stanovišť se naučíte mnoho nového nebo zopakujete to
co víte, ale co je třeba mít stále na paměti. Při každé zastávce a po splnění úkolu dostanete
do svého Pamětního listu razítko. Po získání všech osmi, získáte malou odměnu. 

Do akce se zapojily nejen složky Integrovaného záchranného systému tedy Policie
České republiky, Zdravotní záchranná služba a Hasičský záchranný sbor, ale také ti, jejichž
práce je právě na horách a u vody také velmi důležitá. Informace o tom, jak se chovat pří
výletu do hor nebo k vodě, předají zástupci Horské služby a Vodní záchranné služby 
Českého červeného kříže. 

navštíví Království lesa v Lipně nad Vltavou

Ve stejný den, tedy v sobotu 5. září si užijete také spousta zábavy s maskoty rádia
Frekvence 1. Pigy a Lily mají nachystané písničky, hry i kouzelnické představení. Pozdravit
je a pobavit se s nimi můžete v Království lesa od 11 do 13 hodin. 

Zapište si sobotu 5. září do svých kalendářů a přijeďte za námi na Lipno.
Čeká na vás den plný her, zábavy, vzdělávání se i adrenalinu.

Hrdinové u Království lesa! 

Prasátko Pigy se svou kamarádkou Lily 
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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. září 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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Restaurace Sen 
erná v Pošumaví 

P ijmeme do svého týmu novou kolegyni/ kolegu 

na pozici: POMOCNÁ KUCHA KA/ KUCHA  

* Celoro ní práce na hlavní pracovní pom r, nástup po dohod  
* P íprava a výdej teplých a studených pokrm  a další práce 

 v kuchyni 
* Rádi Vás zau íme 

* Krátký / dlouhý týden 
* Zam stnanecké benefity: stravování a ubytování 

*  Platové podmínky a sm ny po dohod  
* Prémie nad rámec mzdy, váno ní ve írky 

* Práce v mladém kolektivu ve stabilní spole nosti 
 

Dále p ijmeme: 

Brigádníka do kuchyn : Jednoduchá práce v kuchyni, 
celoro ní p ivýd lek o víkendech/ v týdnu / p l dny – po dohod . 

 

Paní na ranní úklid restaurace:  

*celoro ní p ivýd lek 
* Jedná se o 2–3 hodiny ráno. Možnost také na více hodin – dle dohody.  

Pro více informací volejte na tel: 777 121 896  
nebo se zastavte za námi v restauraci :). 
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