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Usnesení
Výpis z 22. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 30. 11.  2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:       

1. Změnu č. 1 regulačního plánu „1. RP“
I. bere na vědomí 

dokumentaci změny č. 1 regulačního plánu „1. RP“ pro
lokality B1, S07, OS14, VP21v k.ú. Černá v Pošumaví,
která je přílohou č. 1 tohoto materiálu;

II. konstatuje
konstatuje po přechozím ověření, že návrh změny č. 1
regulačního plánu „1. RP“ není v rozporu s politikou
územního rozvoje ČR, v platném znění, se Zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje, v platném znění,
s územním plánem Černá v Pošumaví, v platném znění,
s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky
na ochranu  architektonických a urbanistických hodnot
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho 
prováděcích právních předpisů, a s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, jak je uvedeno 
v příloze odůvodnění změny regulačního plánu, kdy
nebylo nutné řešit rozpory;

III. konstatuje
že během veřejného projednání návrhu regulačního
plánu nebyly uplatněny žádné připomínky ze strany
veřejnosti, požadavky tzv. oprávněných investorů, 
společností NET4GAS a ČEVAK, byly bez požadavků na
změnu obsahu změny č. 1 regulačního plánu a jsou vy-
pořádány mezi uplatněnými požadavky dotčených 
orgánů v odůvodnění změny; 

IV. konstatuje
že během veřejného projednání návrhu regulačního
plánu nebyly uplatněny žádné námitky;

V. vydává 
změnu č. 1 regulačního plánu „1. RP“ pro lokality B1,
S07, OS14, VP21 v k.ú. Černá v Pošumaví;

VI. ukládá
ukládá starostce obce prostřednictvím pořizovatele 
zajistit splnění povinností uložených mu stavebním 
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zákonem a správním řádem po vydání změny regulačního plánu (zajištění úplného
znění regulačního plánu po vydání změny, řádné zveřejnění opatření obecné povahy,
zápis do centrální evidence, předání dokumentace na příslušná místa, archivace). 
(příloha)

2. Schválení zprávy o uplatňování územního plánu Černá v Pošumaví
I. bere na vědomí

projednaný návrh zprávy o uplatňování územního plánu Černá v Pošumaví za 
uplynulé období dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a výsledek konzultací s dotčenými
orgány dle přílohy č. 1 předkládaného materiálu;

II. schvaluje
zprávu o uplatňování územního plánu Černá v Pošumaví v uplynulém období. 
(příloha)

3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9. 
Příjmy 481 646,- Kč, výdaje 481 646,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha)
Schvaluje rozpočtové opatření č. 10.
Příjmy 708 900,- Kč, výdaje 708 900,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha)

4. Schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2021, tj. příjmy ve výši 27 791 020,- Kč,  
výdaje ve výši  24 491 020,- Kč, financování -3 300 000,- Kč   

5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 39/DS/
SSB 25-2020 v k. ú. Černá v Pošumaví.  Pro stavbu s názvem „Cyklostezka CS1 podél
jezera Černá v Pošumaví – uložení veřejného osvětlení v pomocném siln. pozemku 
s Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO 659 93 390 za úplatu. 

6. Smlouvu o zřízení věcného břemene v k. ú.  Černá v Pošumaví Pro stavbu s názvem
„Cyklostezka CS1 podél jezera Černá v Pošumaví – uložení veřejného osvětlení 
v pomocném siln. pozemku s Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., IČO 659 93 390 
za úplatu. 

7. Darovací smlouvu na pozemek p. č. 1739/3 – ostatní plocha/ostatní komunikace 
o výměře 557 m2 v k. ú. Horní Planá v účetní hodnotě 1 747,- Kč na Město Horní Planá,
IČ 002 45 895.

8. Darovací smlouvu na část stavby cyklostezky k. ú. Horní Planá,  p. č. 1739/3 „Stezka
pro chodce a cyklisty Černá v Pošumaví-Hůrka, 1. etapa“ Městu Horní Planá, 
IČ 002 45 895 v účetní hodnotě.  

9. Plán investic pro rok 2021 pro obec Černou v Pošumaví.

10. Schvaluje cenu vodného a stočného na rok 2021.
Vodné   24,49 Kč/m3 + DPH   
Stočné   36,15 Kč/m3 + DPH
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11. Nákup pozemku parc. č. 194/39 o výměře 4 m2 v k. ú Černá v Pošumaví za cenu 

500,- Kč bez DPH dle GP 2659-349b/2020 vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český
Krumlov. Náklady na odkoupení pozemku ponese obec Černá v Pošumaví. Příjezdová
cesta k Letnímu kinu.                                  

12. Schvaluje finanční dar ve výši 1 000,- Kč  pro Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené Český Krumlov, IČ 265 94 463 na rok 2021.

13. Schvaluje finanční dar ve výši 6 000,- Kč  pro pojízdnou prodejnu masa Radek 
Harvalík, Kratušín 20, IČ 472 11 580 na rok  2021.     

14. Schvaluje poskytnutí jednorázové dotace ve výši 75 000,- 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 Windy Point na rok 2021.

15. Příspěvek pro myslivecký spolek Černá Hora na rok 2021 ve výši 20 000,- Kč.            

16. Schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě vodovodu 
a kanalizace na částech pozemků 194/36, 194/25, 194/26, 194/31, 194/32, 195/15 
a 195/9 v k. ú. Černá v Pošumaví ve prospěch obce Černá v Pošumaví bezplatně a na
dobu neurčitou.

17. Schvaluje příkaz starostky obec Černá v Pošumaví k inventarizaci majetku.     

18. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 372/1 v k. ú Černá v Pošumaví.    

19. Schvaluje vstup do soudního řízení jako vedlejší účastník na pozemek p. č. 211/386
k. ú. Černá v Pošumaví. 

20. Schvaluje správné znění usnesení ZO č. 20 bod 10 ze dne 21. 9. 2020: Zastupitelstvo
obce Černá v Pošumaví schvaluje na základě výsledků výběrového řízení „Oprava
místní komunikace 247/100“ dodavatele s nejnižší cenou díla 499 560,- Kč bez DPH,
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Kájov, IČ: 480 35 599.
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VÝSLEDKY VYJÁDŘENÍ NÁZORU K PŘÍPADNÉMU 
VYBUDOVÁNÍ OBCHODNÍHO DOMU 

S POTRAVINAMI A DROGISTICKÝM ZBOŽÍM 
V LOKALITĚ STÁVAJÍCÍCH POUŤOVÝCH ATRAKCÍ

Souhlasím 200
Souhlasím 8, ale jiné místo v obci
Nesouhlas 28

Další rozhodnutí je na zastupitelstvu obce Černá v Pošumaví.
Irena Pekárková starostka

Výsledky ankety Blahopřejeme
V prosinci svá výročí oslaví 

pan Karel Vrba,
pan Dušan Lorenc, 

pan Vítězslav Brabec a
pan Vladimír Apltauer.

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody v osobním
životě.

Za SPOZ Věra Daňová

Očím odešli,
v srdcích zůstali...
V říjnu nás opustila paní 

Marie Štumpauerová 
a v listopadu pan 
Vladimír Marek.

Připomínáme nájemníkům
v obecních bytech, že od 

1. 1. 2021 
dochází k avizovanému 

navýšení nájemného
dle návrhů na zvýšení nájemného, 

které jste podepsali v letních měsících.
Nezapomeňte si změnit příkazy k platbě 

podle nových Evidenčních listů.

Děkujeme
Obec Černá v Pošumaví
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Zprávičky ze školky

Doba „koronavirová“ při-
nesla i do naší MŠ spoustu
změn. Většina aktivit musela
být omezena a některé akce
jsme museli zrušit úplně.
Doufáme, že jen na přechod-
nou dobu a brzy se vrátíme
k „normálu“. 

Přesto, že se navenek zdá,
že se toho v MŠ moc neděje,
opak je pravdou. Dál se věnu-
jeme našemu vzdělávacímu
programu a svátky slavíme,
ale jen na školkovské „půdě“.
Ješte před zavedením ce-
loplošných opatření jsme 
navštívili místní „hasičárnu“,
kde nám pánové T. Thon, 
V. Pivec, J. Homolka a M. Kasal
st. předvedli zázemí požární
zbrojnice s jejím vybavením
a různými přístroji potřeb-
nými při záchranářských 
počinech. Tímto jim moc
děkujeme za jejich čas 
a trpělivost. 

Také jsme stihli uspořá-
dat v pergole na zahradě
projektový den S country
tanci do stodoly, kdy jsme
nejen sledovali různé ta-
neční kreace v country stylu,
ale také jsme jeden taneček
nacvičili. 

Tradiční Uspávání zahra-
dy také muselo proběhnout
bez rodičů. Po chvilkách
jsme v rámci našich mož-
ností s dětmi zazimovávali

zahradu – sklízeli zeleninu,
ovoce i bylinky, hrabali listí,
upravovali vrbový tunel,
„uspávali broučky“, atd.

Aby rodiče nepřišli zkrát-
ka, nahradili jsme Slavnost
sv. Martina balíčky, které
jsme s dětmi pro rodiče
(když už se nemohli naší 
tradiční akce zúčastnit) při-
pravili. Do balíčků jsme na-
pekli svatomartinské roh-
líčky a perníčky, přidali tam
čokoládové zlaťáky, knížeč-
ku Svatý Martin a skládačku
Martina s koněm. Součástí
balíčků byli i marcipánové fi-
gurky koně a husy od maji-
telů penzionu Rak, kterým
tímto za krásný sponzorský
dar moc děkujeme. 

Kromě běžných vzdělá-
vacích aktivit probíhalo 
v posledních měsících v MŠ
také několik rekonstrukcí.
Tou zásadní byla rekon-
strukce umývárny a toalet 
v 1. třídě, následovala šatna
(také v 1. třídě), a poslední
byla podlaha na balkoně 
s opravou poškozené části
fasády. Víme, že především 
v dnešní době je takové fi-
nancování náročné, proto
jsme moc rádi, že na nás
paní starostka takhle myslí. 

Závěrem roku se vždy
ohlížíme zpět a rekapituluje-
me. 

Dnes, více než kdy jindy,
si uvědomujeme hodnotu
zdraví, a tak Vám všem pře-
jeme poklidný advent s pra-
vou hodnotou kouzelných
Vánoc a v plném zdraví
vkročení do nového roku.

Kolektiv MŠ
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Fiktivní návrat do minulosti obce Mokrá
Mokrá – současná osada

obce Černá v Pošumaví, bý-
vala samostatnou obcí do
roku 1960. Sdílela historicky
podobný vývoj jako ostatní
obce takzvaného „moker-
ského újezdu“. 

Největší rozvoj zazname-
nala na počátku 20. století 
v souvislosti s těžbou grafitu,
v r. 1900 se uvádí 511 obyva-
tel, v r. 1939 mírný pokles na
455 obyvatel. Po 2. světové
válce ji potkal stejný osud
jako většinu obcí v našem
pohraničí.

Přibližme si některé poznatky
o obci tím, že se přeneseme 
v čase o sedmdesát let zpět 
a pohovoříme si s některými
občany.

Píše se rok 1950, je polo-
vina dubna a já stojím na
návsi v Mokré a povídám si
s předsedou MNV Milanem
Cílkem. „Naše obec leží v ka-
tastrálním území Mokrá, jeho
výměra je 748 ha a patří sem
osady Hubenov a Slavkovice,
ještě nedávno k nám patřil 
i dvůr Faschinghof. Máme 
v obci celkem 42 domů a 138
obyvatel, kterých dříve by-
lo podstatně více, ale pře-
devším odsun sudetských
Němců se na snížení počtu
obyvatel projevil nejvíce.
Mimochodem, z obce bylo 

v období od 27. května do
26. října 1946 odsunuto cel-
kem 370 německých obyva-
tel.

Sídlo MNV je v budově
čp. 13, nemáme však žádné
obecní zaměstnance. Místní
národní výbor vznikl 2. pro-
since 1949, do té doby zde
byla Místní správní komise,
jejíž předsedou byl Jaroslav
Mareš. Místopředsedou MNV
je Pavel Horňáček a dalšími
členy pak Karel Tržil, Karel
Stropek, Jaroslav Mareš, Jan
Daniš, Anna Vondenová, Vi-
lém Donát, Vojtěch Kantor,
Jan Kapečka, Pavel Kadlov 
a Ludvík Šembera.

Hasičský sbor zde byl
ustanoven již v roce 1947,
velitelem byl tehdy zvolen
Jan Daniš z čp. 37. Sbor má
celkem 13 členů, ale nemá-
me žádné podstatné strojní
vybavení.

Hlavně však nás mrzí, že
v obci není autobusové spo-
jení s Českým Krumlovem.
Chodíme pěšky na vlak do
Hořic na Šumavě a to je znač-
ně náročné na čas, který je
pro nás, rolníky, dost drahý.
Poštou patříme pod Hořice
a tam také lidé skutečně
chodí. V obci nemáme ani
žádná sportoviště, obvodní
stanice SNB je v Černé na
Šumavě.

„Jste převážně zemědělská
obec, soukromě hospodaříte,
jak vidíte vznik JZD?“

Ano, naše obec je země-
dělská, já sám jsem rolník,
nikdo z obce nikam do za-
městnání nedochází, stejně
jako nikdo nedochází do
obce. V obci je celkem 28 ze-
mědělských usedlostí, včet-
ně Slavkovic a Hubenova.
Máme založeno i honební
společenstvo, honebním sta-
rostou je Václav Helebrant
z Mokré čp. 1. Měli jsme 
založeno Místní sdružení
Jednotného svazu českých
zemědělců, ale nyní to vypa-
dá, že všichni budeme členy
JZD. V lednu tady totiž byla
schůze, kde byl schválen
vznik Jednotného zeměděl-
ského družstva. To se vlastně
přetvořilo ze Zemědělského
strojního družstva v Mokré,
na konci dubna má být usta-
vující schůze a tak uvidíme, co
nás čeká. Předsedou by měl
být rolník Pavel Horňáček
z čp. 3/4, který dělá v sou-
časné době předsedu KSČ 
v obci.

Máme zde pouze hosti-
nec „U Šembery“, žádná pro-
dejna, ani žádní řemeslníci
zde ale nejsou. Obchod tady
sice býval, a to na čp. 10, ma-
jitelem byl Gustav Stančík. 
V r. 1946 požádal Štefan
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Stančík z usedlosti čp. 7
o vydání živnostenského
listu k provozování obchodu
smíšeným zbožím, ale Okres-
ní národní výbor mu nevy-
hověl, prý mu chyběl průkaz
způsobilosti, na který je 
živnost vázaná. 

S předsedou MNV jsme
pomalu došli k budově ško-
ly, která je umístěna v čp. 19
a zde nás očekával řídící 
učitel Karel Tržil, od kterého
jsem se dozvěděl: „Naše ško-
la je jednotřídní, kde máme
pohromadě pět postupných
ročníků. Škola byla obno-
vena k 1. září 1947 a začalo
ji navštěvovat 30 žáků, v dal-
ším školním roce to bylo 24
žáků a letos jich máme cel-
kem 26. Od šesté třídy se
chodí do Horní Plané, do
vyšších škol a Gymnazia pak
do Českého Krumlova. Ma-
teřskou školu zde nemáme.“

„ A co kultura a zábava,
pane řídící“, ptám se. 

Karel Tržil vysvětluje, že 
s kulturou je to špatné. Do
biografu se chodí do Hůrky
nebo do Hořic, stejně tak prý
veškeré zábavní a kulturní
podniky jsou buď v Hořicích
na Šumavě nebo v Černé na
Šumavě. V budově MNV i ve
škole jsou sice nějaké knihy,
ale vše je neuspořádané, není
žádný knihovník a také by
potřebovali kronikáře.

Zajímalo mě, jaký je stav
kolem lékařského zabezpečení. 

Na to mě odpověděla
přítomná členka MNV Anna
Vondenová, která je v do-
mácnosti a bydlí v čp. 15/16.
„Patříme pod obvodního 
lékaře v Horní Plané, ale je
to pro nás nevyhovující, lepší
by byl obvodní v Hořicích,
kam také chodíme i k zubaři.
K zubnímu technikovi cho-
díme do Horní Plané, stejně
tak i do lékárny. Ostatní od-
borní lékaři jsou v Českém
Krumlově, stejně jako ne-
mocnice. Porodní asistentka
je v Hořicích a na hřbitově 
v Hořicích rovněž pohřbí-
váme“.

Několik poznatků jsem
získal i od rolníka Josefa Šuby,
bytem Slavkovice čp. 7,
který byl náhodou v Mokré.
„Nevím, co nás čeká“, říká
Josef Šuba, „v Černé je druž-
stvo založené, nijak zvlášť
nefunguje, u nás to tak bude
co nevidět. Zatím rolničíme,
mléko se odváží do Horní
Plané, tam máme i kampe-
ličku. Zvěrolékaře voláme 
z Českého Krumlova, drno-
mistr je v Hůrce“ .

Krátké povídání s tehdej-
šími funkcionáři obce Mokrá
skončilo a můžeme se vrátit
do současnosti.

Tenkrát se nikdo nezmínil
o kapličce na návsi, památka
z roku 1849, které tehdy ne-
byla věnována pozornost 
a hrozila její likvidace. Nic-
méně přežila a před úplným
rozpadem byla obnovena
na poslední chvíli až v roce
1999.

V Mokré dnes není neje-
nom MNV a škola, ale ani
obchod, není zde ani žádný
hostinec. Poštou i nadále
patří Mokrá pod Hořice na
Šumavě, a žije zde necelých
30 obyvatel. Osada je to ma-
lá, ale s jistým privilegiem.
Po výstavbě nové silnice leží
nyní mimo trasu a již ji 
nesužuje nekonečná řada
kamionů a dalších motoro-
vých vozidel.

Život běží dále, avšak 
do roku 1950 by se zřejmě
těžko někdo chtěl vrátit.

frza

ZPRAVODAJ

Zpravodaj_12_2020_Sestava 1  03.12.2020  13:45  Stránka 8



09ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Oběžník.
Místní národní výbor 

v Mokré vyzývá místní oby-
vatele k pracovní povinnosti,
která se bude konat dne 
8. června 1950. Tato pracovní
povinnost je prováděna jako
hledací služba mandelinky
bramborové z nařízení ONV
telegramem ze dne 5. 6. 1950.

MNV žádá, aby se dosta-
vili všichni obyvatelé naší

obce, t. j. z každého popis-
ného čísla jeden občan 
a všechny děti. Rovněž žá-
dáme rodiče dítek, aby je 
o této hledací službě vyrozu-
měli.

Kdo se nezúčastní této
hledací služby bude považo-
ván za sabotéra a narušova-
tele 5 PLP.

Sraz hledací služby je
v 9 hodin u MNV v Mokré.

Večer svolává MNV, JZD,
JSČZ a Sbor dobrovolných
hasičů v Mokré plenární
schůzi, která se koná v hos-
tinci u Šemberů ve 21 hodin
večer. Jelikož se jedná o velmi
důležité věci, žádám občan-
stvo, by se dostavili včas 
a v hojném počtu.

7. června 1950 
předseda MNV: Milan Cílek

frza

Vybírám zajímavosti z kroniky

V tajence budeme tento měsíc hledat výrazy vztahující se k osadě Mokrá. Ta bývala rovněž
významná, zejména pro název Hirzova újezdu, tzv. „Mokerský újezd“ – souvislost se vznikem
naší obce. Dále též proto, že veškeré osady a samoty patřily zpočátku pod Mokerskou rychtu.
V tajence se však podíváme do roku 1946, kdy byl sestaven t. zv. dvouletý plán osídlení
obce. V něm pod bodem 6 byl stanoven úkol zřídit  též      t   a   j   e   n   k a a bylin a využít
tak přírodního bohatství okolních lesů.

frza

Jednoduchá doplňovačka

Takový malý seriál – každý měsíc vyberu něco z toho, co jsem napsal do kroniky. 

Tentokrát je to z roku 1950.

1 – postihl německé obyvatelstvo po roce 1945 
2 – sloužící muž
3 – např. ve filatelii skupina poštovních známek
4 – nástroj truhláře či řezbáře
5 – duben

6 – český malíř (Josef )
7 – pruh látky omotaný kolem chodidel
8 – hornická svítilna
9 – trubka

10 – český spisovatel (Jakub) s dlouhým Á

1

O

2

S

3

A

4

D

5

A

6

M

7

O

8

K

9

R

10

Á
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Adventní věnec slouží odpočítávání čtyř týdnů adventu, doby příprav na Vánoce. 

Advent má v křesťanské symbolice zvláštní význam, 

zahajuje nový liturgický rok.

1. svíčka – Naděje
Zapálíme jí na první adventní, tedy železnou neděli. 

Dále v zapalování svíček postupujeme proti směru hodinových ručiček.

2. svíčka – Mír 
Zapaluje se na druhou, tedy bronzovou neděli. 

3. svíčka – Přátelství
Zapalujeme ji na třetí adventní, tedy stříbrnou neděli.

4. svíčka – Láska
Zapalujeme ji poslední adventní, neboli zlatou neděli.

Tato svíčka bývala podle tradice růžová.

Do věnce můžete přidat i pátou svíci. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. 
Symbolizovala samotného Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.

Svíce na adventním věnci
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Staročeský Štědrý den měl poněkud jiný průběh než ten v současné době. Dopoledne se
zdobil stromeček. Byla na něm jablka, ořechy, perníčky, slaměné ozdoby… Odpoledne se ženy
věnovaly přípravám jídla. Na stůl se položil sváteční bílý ubrus a nohy se omotaly řetězem,
který symbolizoval rodinu a také měl chránit hospodářství před zloději. Doprostřed stolu se
pokládala ošatka s česnekem, který měl mít ochrannou moc, a také křížek, svícen, bochník
chleba a hrníček medu. Hospodář svázal několik klasů obilí, které namočil ve svěcené vodě
a vykropil celý dům.

Domy celý den obcházel obecní trubač a hrál koledy, za které dostával drobné dárky, jídlo
a pití. 

Když na nebi vyšla první hvězda, zasedla rodina ke stolu a nikdo už od něj až do ukončení
společné večeře nesměl vstát a odejít. Otec přednesl modlitbu a pak nakrájel chleba – krajíčky
ale nesměl počítat. Krajíce chleba pak pomazal medem a rozdal všem u stolu. Pokud byl 
nějaký krajíc navíc, znamenalo to, že se rodina rozroste, pokud jich bylo málo, znamenalo
to, že někdo odejde do světa nebo někdo zemře. K jídlu se podávala houbová polévka 
a staročeský kuba – směs z krupek, hříbků a česneku, a také hrách posypaný cukrem 
a perníkem. Na stole byla i vánočka, případně jablkový závin, a také tradiční jablka a ořechy.

Po večeři přišly na řadu zvyky, tradice a věštění. V umyvadle se pouštěly lodičky
ze skořápek vlašských ořechů, lilo se olovo nebo se přes rameno směrem ke dveřím házela
bota. Na venkově svobodné dívky třásly bezem a podle pověry se pak vdaly tam, odkud se
ozval štěkot psa. 

Půlnoční mše byla vyvrcholení Štědrého dne a večera. Lidé se sešli v kostele, uctili 
společně narození Ježíše Krista a celý slavnostní den zakončili

písní Narodil se Kristus pán…

Staročeské vánoční zvyky 
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Letošní vánoce a  celé adventní období se kvůli covidové nákaze vymyká z dlouhodobých

a vlastně v celé historii probíhajících svátečních  zvyklostí. Pranostiky jsou však i nadále

platné. Osvěžme si některé z nich a porovnejme, zda se i letos protne, to dlouhodobě 

vypozorované, se skutečností.

n Lepší Vánoce třeskuté, než-li tekuté.
n Když v první adventní neděli nastane daleko široko krutá zima, potrvá čtyři neděle.
n Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
n Je-li v první týden adventní mrazivo, bude zima osmnáct neděl trvati.
n Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.
n Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok nato běží.
n Prosinec se sněhem na pěšině, žito je v každé vysočině.
n Studený prosinec – brzké jaro.
n Na suchý prosinec následuje suché jaro.
n Jaké zimy v prosinci - taková tepla v červnu.
n Padne-li první sníh na mokrou zem, bude slabá úroda.
n Jaký prosinec, takový celý rok.
n Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.
n Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborně zelí.

frza

Prosincové pranostiky
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