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Usnesení
Výpis z 23. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 16. 12.  2020

Zastupitelstvo obce schvaluje:     

1. podání žádostí o dotaci v programu Podpora a rozvoj
regionů, podprogram Podpora obnovy a rozvoje 
venkova vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

2. obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví
č. 2/2020 o nočním klidu.

3. dodatek smlouvy č. 21 s firmou FCC České Budějo-
vice, s.r.o. IČ 25171941. 

4. zveřejnění záměru pronajmou část pozemku p. č. 78
v k ú. Černá v Pošumaví.

Usnesení
Výpis z 24. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne  21. 12.  2020

A.    Zastupitelstvo obce schvaluje:  

1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11. 
Příjmy 478 125,- Kč, výdaje 478 125,- Kč,
financování 0,- Kč. (příloha).

2. Schvaluje rozpočet obce na rok 2021, tj. příjmy ve výši
27 791 020,- Kč, výdaje ve výši 24 491 020,- Kč, financo-

vání -3 300 000,- Kč.   

3. Schvaluje nový rozsah požadavku obce pro vydání části
pozemku původního parc. č. 185/68 v k. ú. Černá 
v Pošumaví tak, že obec Černá v Pošumaví má z původně
požadovaného pozemku parc. č. 185/68 v k. ú. Černá 
v Pošumaví zájem o bezúplatný převod jeho části 
označené dle GP č. plánu 2628-205/2020 jako nový 
pozemek parc. č. 185/132 v k. ú. Černá v Pošumaví s tím,
že zbylou část označenou dle GP č. plánu 2628-205/2020
jako nový pozemek parc. č.  185/112 v k. ú, Černá v Po-
šumaví nebude obec do svého vlastnictví od ČR SPÚ
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požadovat, neboť na tomto pozemku neplánuje realizovat žádnou veřejně prospěšnou
stavbu ani veřejně prospěšné opatření.   

4. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví má záměr smluvně zřídit na dobu max. 
40-ti let právo stavby k části pozemku parc. č.203/1 v k.ú. Černá v Pošumaví, obec 
Černá v Pošumaví (ve smyslu ust. §1240 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník) 
za účelem vybudování objektu občanské vybavenosti s prodejnou potravin a drogerií,
tak jak je tato část zakreslena na snímku pozemkové mapy, který je nedílnou součástí 
tohoto usnesení s tím, že tato část pozemku bude zaměřena řádným geometrickým 
plánem, který bude nedílnou součástí záměru, který bude zveřejněn na úřední desce.    

5. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 547/101 v k. ú Černá v Pošumaví.

6. Zveřejnění záměru pronajmou část pozemku p. č. 422/9 v k. ú Černá v Pošumaví.     

7. Schvaluje přidělení bytu na č. 20 na č. p. 36 Haně Záhorové a byt č. 14 na č. p. 36 
Michale Hůlkové.  

8. Schvaluje podání dotací do grantových programů poskytovaných z rozpočtu 
Jihočeského kraje.

9. Schvaluje slevu z pronájmu minigolfu ve výši 10 000,- Kč. 

B. Revokace

1. Schvaluje zrušení z 18. usnesení v bodě 10. ze dne 25. 5. 2020 – kupující odstoupil 
od kupní smlouvy.
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Co se nám letos povedlo

Byť se letošní rok nesl
hlavně ve znamení boje
proti koronavirové pande-
mii, tak i přesto jsme se sna-
žili fungovat bez omezení 
a zajistit běžný chod našeho
úřadu a pokračovat ve zve-
lebování naší obce tak, jako
v předchozích letech.

V lednu jsme získali do-
taci na stromky (40 ovocných
a 20 listnáčů) prostřednict-
vím MAS z Interregu  Rakou-
sko-Česká republika, které
jsme vysázeli na pláži, podél
cesty na Jestřábí a z Černé
na Pláničku. Další stromy
byly vysázeny podél cesty 
z Mokré na Muckov a odtud
přes Slavkovice do Černé.

Od března jsme bohu-
žel šili doma roušky, schá-
něli desinfekci a učili se žít 
v nouzovém stavu. Ještě jed-
nou bych chtěla poděkovat
všem, kteří pomáhali.

V květnu dostali hasiči 
s dotací nové zásahové vo-
zidlo Scania, byla dokon-
čena výstavba domků pro
seniory, včetně přístupové
cesty. Opravili jsme starou
část vodovodu na Jestřábí.
Vybudovali jsme nový vrt na
Bližné pro lepší zásobování
a zokruhování vody pro obec
Černou. Pro hasiče jsme 
získali speciální boty na 
zásahy, pracovní rukavice 
a defibrilátor. Z dotačních

prostředků jsme zrekonst-
ruovali ve spodní třídě MŠ
sociální zařízení, vyměnili
nábytek v šatně a položili
novou podlahu. Za přispění
financí od SFDI jsme vysta-
věli další část cyklostezky 
od ČOV, včetně napojení 
na předešlou etapu cyklos-
tezky přes hráz. Opravili
jsme místní komunikace 
za obchodem z dotace Jiho-
českého kraje. Dále jsme 
získali dotaci na již druhou
chytrou lavičku s možností
nabít si mobilní telefon 
a připojit se k internetu.

Jenom mě mrzí, že se
mezi námi najdou lidé, kteří
ničí to, co je nové a co má
sloužit všem, např. sprejem
pomalované odpadkové ko-
še, zábradlí a poničená la-
vička na nové cyklostezce. 
A dokonce pár dní před 
Vánoci někdo zkoušel odol-
nost parkovacího automatu
proti petardám a bohužel
došlo k jeho úplné devas-

taci. Nejenom že takováto
bezohlednost a výtržnictví
přidělává práci, ale musíme
z obecních peněz víceméně
zbytečně kupovat a opravo-
vat věci, které byly naprosto
funkční.  

Ještě bych se chtěla po-
zastavit nad tím, že někdo
neustále odkládá nepořádek
na kraji lesa nebo u cest 
a přidělává nám tím práci, 
i když máme v obci umís-
těno dostatečné množství
kontejnerů na směsný i tří-
děný odpad. Stejně tak jako
odpadkových košů s pytlíky
na psí exkrementy. Proto
bych chtěla opakovaně po-
žádat všechny pejskaře, aby
po svých psích kamarádech
zodpovědně UKLÍZELI!

Děkuji a do nového
roku 2021 všem přeji hodně
zdraví, fyzických i psychických
sil, pohody a optimismu.

Irena Pekárková
starostka obce
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Blahopřejeme
V  měsíci lednu 
svá výročí oslaví 

paní Marie Musilová, 
paní Miroslava Vrbová, 

paní Eliška Křížová, 
paní Jiřina Štěrbová 

a pánové 
Milan Gregar, 

Michal Bandura, 
Alexander Roman 
a Petr Martínek. 

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví 
a pohody 

v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová

Očím odešli,
v srdcích zůstali...

V prosinci nás opustili 
pan Dobroslav Doležal

a
pan Roman Hezoučký.

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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Rok 2020 máme za sebou

Jaký byl, co nám přinesl,
jak jsme se se vším vyrovná-
vali, to každý velmi dobře ví
a pocítil sám na sobě. Podle
čínského horoskopu začal
25. ledna 2020 rok Krysy, což
by prý mělo přinést vynika-
jící výsledky. Ovšem jak pro
koho. Podle numerologic-
kého výkladu sečtení čísel 
v roce nám dá 4 a ta zase
znamená skryté obavy. Jde
prý o mysteriozní rok, pro-
tože dvě dvacítky v letopoč-
tu jsou symbolem karmy 
a probuzení duší, skrze něž
může dojít k vykoupení 
a znovuzrození. Poznání, smrt
a znovuzrození. Tento rok
prý nikomu nic neodpustí.

A zřejmě na každé té
předpovědi něco bude. Za-
čali jsme normálně jako vždy,
čímž mám na mysli život 
v naší obci. Ovšem velmi
krátce. Povedly se pouze
masopustní radovánky a pak
nastalo, prakticky až do
konce roku období, které
jsme i my starší, doposud
nepoznali. Nouzový stav
znamenal konec všem dal-
ším akcím, některým již 
dopodrobna připraveným
/např. z posledního období
velmi oblíbený jarmark/. Na-
učili jsme se nejen nosit, ale
i šít roušky. Já samozřejmě
ne, ale mnoho žen v naší
obci se do toho pustilo. Ale

i mužů, např. Petr Štěrba 
byl ten odvážný. Pak bylo
mnoho těch, co roušky roz-
nášeli především starším spo-
luobčanům. Paní doktorka
Smitková začala ordinovat
na dálku, naučili jsme se
pracovat s elektronickým 
receptem i neschopenkou.
Jenomže řada těch starších
lidí nemá chytrý telefon,
tam se našel jiný systém. 
A to zejména zásluhou naší
paní starostky, ta zajišťovala
potřebné léky občanům přes
elektroniku a pak hromadně
dovážela z lékáren. Celosvě-
tová pandemie koronaviru
znamenala celkové pozasta-
vení služeb, školy vyučovaly
na dálku a řada dalších
všedních, dosud pro nás
úplně běžných činností, mu-
sela být zastavena nebo
omezena.

Když zůstanu u naší obce,
tak připomenu jen obecní
májku. Kam až paměť sahá,
vždy se májka stavěla, letos
byla situace mimořádná.
Podle nařízení se na podob-
ných akcích mohlo účastnit
nejvýše 10 lidí, proto stavění
májky hasiči uskutečnili me-
zi sebou. I tak to bylo trochu
utajeno. Májka se stavěla až
1. května, neboť v předvečer
máje, by to třeba nemohlo
dopadnout dobře, protože
by se mohlo přijít podívat

více lidí. Pár dětí pod do-
hledem paní Evy Brunerové
připravilo výzdobu a hasiči
pak májku vztyčili – letos
bez kulturního programu.
Májka se tedy v obci posta-
vila i bez účasti občanů 
a dalších diváků. Ovšem si-
tuace v dalším období stále
nebyla příznivá, a tak se ne-
uskutečnilo ani pravidelné
kácení májky koncem mě-
síce, ale v režii hasičů poz-
ději.

V té době jsem stvořil
něco jako báseň, na face-
bookovém profilu běžela,
ale protože každý nemá
možnost to vidět, dovolte
mi, abych ji zde uvedl:

„Každým rokem v tuto
dobu, v předmájovém podve-
čeru, sešli jsme se v daném
místě, kde jsme všichni, na
mou věru, přihlíželi hasičům,
kteří předvedli svůj um.

Vždycky jeden lesní strom,
na náves byl přivezen, po-
sléze vždy odkorněn, otesán 
a připraven.

Nejdříve to bývalo před
hospodou čtyřkou, posléze pak
u zbrojnice, nejprv vpředu 
a pak vzadu, kdy už slušné
množství lidí, do práce se
zapojilo, s dětmi kládu ověn-
čilo a hasičům připravilo.

Za pomoci techniky, ha-
siči pak připravili podívanou
pro lidi, postavili krásnou
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májku, na kterou jsme byli
hrdí, která se všem líbila.

Pak v převleku čarodějnic
přišly dámy a houf dětí, s koš-
ťaty si zamávaly a v prostoru
kolem májky vesele pak 
skotačily.

Samozřejmě občerstvení
nechybělo nikdy, buřtíky se
grilovaly, pivo teklo proudem,
pod pergolou hrála hudba,
dětičky se vyřádily a pak večer
na parketu, tanec páry před-
váděly.

Tohle všechno si však
letos již dovolit nemůžem,
koronavir změnil plány,  přišli
jsme již o jarmark, přijdeme
i o májku, možná ani při 
kácení nesejdem se pospolu.

Nedá se nic dělat, trošku
mi to chybí, popovídat s chla-
pama, udělat pár fotek, na
buřtíku smlsnout si, k tomu
dvě, tři pivka – letos není
nárok, takže zas až za rok!!

Májka je však chlouba
obce, dlouholetá tradice mír-
ně bude porušena, neboť až
1. května teprve  bude vyzdvi-
žena. Hasiči tak u pergoly
vztyčí májku bez lidí, jak to
všechno bude dále, to se 
teprve uvidí.

Za měsíc se mnohé změ-
ní, naději nesmíme ztrácet,
přijde vládní opatření a bu-
deme kácet.

Pod rouškou svou vizáž,
všichni dnes jsme ukryli, tak
se aspoň podívejte, jak jsme
se dřív bavili.“

Ano, pod rouškou jsme
skryli své obličeje a stalo 
se, že jsme se najednou
třeba nepoznávali. Dělalo
mi to rovněž problémy,
nejen s horším dýcháním,
ale např. v obchodě kdy
jsem se nepřiměřeně delší
dobu snažil otevřít igelitový
sáček u pečiva. Tady v Černé
asi dvakrát některá z děv-
čat přiběhla a otevřela, ale 
v Krumlově? Jak si člověk
nemůže naslinit prst, tak
jsou problémy i s takovou
maličkostí. Měl jsem si vzít
tzv. ekologický pytlík, který
mi dala jedna z vnuček,
abych nakupoval ekologicky,
ale ten jsem vždy zapomněl.

V Krumlově jsem také
jednou jel na větší nákup,
měl jsem i bednu piva. Za-
parkuji u Tesca, dojdu pro
vozík, vyndám bednu, jedu
ke vchodu, vyndám roušku
a najednou – rup, praskla
guma. A tak zase bednu
zpět, dojet do lékárny ke
Kauflandu, počkat ve frontě,
koupit novou roušku a pak
zpátky znovu do prodejny. 

To jsou ovšem mé drob-
né problémy, každý člověk
se v tom koronavirovém 

období choval jinak, na kaž-
dého to také jinak působilo.
Co však mohlo působit na
nás všechny kladně byla 
výstavba dalších pěti bytů 
a poskytnutí potřebným ná-
jemníkům. A také výstavba
druhé části cyklostezky, kte-
rou možná někdo odsuzo-
val, ale nakonec se na ní
projíždí řada cyklistů, poz-
návajících krásy naší obce.
Ale i my ostatní, se rádi pro-
jdeme po té naší „kolonádě“,
jak ji trefně označil jeden 
z místních procházejících. 

Párkrát jsem se zašel po-
kochat novou silničkou na
Hubenov, to mi dodalo zase
další síly. A pak ten krásně
svítící vánoční strom, to je
pohádka.

Rok 2020 nám možná
hodně věcí vzal. Například
se tak často nevidíme se
svými blízkými, kteří z urči-
té obavy omezili blízký 
tělesný kontakt. Problémy
jistě mají některé firmy, dále
např. restaurace a penziony,
přišli jsme o širší kulturní 
vyžití, i když Letní kino 
a Windy Point se v rámci
možnosti a předpisů snažili
fungovat. 

Možná, že nám ten rok
ale také něco dal, to však 
záleží na povaze a morálce
každého jedince, celková
stabilita v zemi ke konci
roku moc dobrá nebyla.

frza

Zpravodaj_1_2021_Sestava 1  05.01.2021  13:22  Stránka 7



www.cernavposumavi.cz

08

Vzteklina 
Vzteklina byla zjištěna u lišky, která se dne 9. března 1978 přiblížila k objektu kravína

na Muckově a napadla zde občana Schönkypla. Ten proti ní poslal svého psa. Veterináři
pak na základě zjištěné vztekliny vyhlásili kontumaci psů a koček na celém území naší 
obce, dále pak na území Frymburska, Hornoplánska, Hořic a Boletic. Vyhlášená kontumace
trvala až do konce roku. Lišek napadených vzteklinou bylo během roku zjištěno více. 

Větrná smršť
3. července 1981, bylo to v pátek odpoledne, se přehnala nad naším územím větrná

smršť. Netrvala dlouho, ale přinesla značné škody. Kolem páté hodiny odpolední, se 
najednou při teplém počasí zvedl vítr, který v krátku tak zesílil, že do vzduchu začaly 
létat papíry, hadry a vše lehké. Převracely se popelnice a hned na to začalo silně pršet 
a padaly kroupy.

Tehdy jsme i my sami /Záhorovi/ vzali do bytu rodinu rekreantů, kteří byli na kost
promočeni. Zapůjčili jsme suché prádlo dětem, uvařili čaj. Venku mezitím řádilo 
pravé peklo. Po čtyřiceti minutovém trvání jsem vyjel do okolí zjistit škody. Byly značné,
zejména na lesních kulturách, hospodářských objektech a strojích. Nejvíce byly postiženy
lesy v úseku směrem od Mokré přes Muckov a na Kramolín. Za Muckovem právě v prostoru
před Kramolínem byly zpřelámány stromy v půli kmene a byl zničen prakticky celý les.

frza

Takový malý seriál – každý měsíc vyberu něco z toho, bylo napsáno do kroniky. 

Tentokrát o Muckovu, a to hned dvakrát  z let 1978 a 1981.

ZPRAVODAJ
Vybírám zajímavosti z kroniky 
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Muckov ( Mutzgern) na-
chází se 8 km jihovýchodně
od Horní Plané, v nadmořské
výšce 760 m, patří pod faru
Hořice a panství Český
Krumlov.

Dne 18. května 1500 da-
roval ves Petr IV. z Rožmber-
ka klášteru ve Vyšším Brodě
a v roce 1518 je cisterciác-
kým zápisem, spolu s osada-
mi Bednáře, Jámy, Plánička 
a Nová Lhota, uvedena pod
rychtou Hořice. Když byl za-
žehnán pozemkový spor se
Zlatou Korunou, zřídil Vy-
šebrodský klášter v těchto 
místech tzv. Pláničskou les-
ní rychtu. Ta vznikla v roce
1633 v oblasti, která byla
spolu s ostatními osadami
odebrána Hořicím. Když bylo
zrušeno nevolnictví, přešel
Muckov nejprve pod obec
Plánička a v roce 1890 získal

vlastní samosprávu. V roce
1910 zde bylo evidováno 5
domů a 41 obyvatel, Němců.

Historické počátky dobý-
vání krystalických vápenců 
v okolí Muckova jsou před-
pokládány již v 17. století. 
Na počátku 19. století nara-
zili na ložisko čistého krys-
talického vápence hledači
grafitu. Ten se zpracovával 
v Černé a jako rozemletý
mramor jej v období 2. svě-
tové války využíval němec-
ký chemický podnik Buno –
Werke jako plnidlo do synte-
tické gumy při výrobě pneu-
matik. Dále jej odebírala
zdravotnická firma Bayer pro
výrobu zdravotnického zá-
sypu a jistá pařížská kosme-
tická  výrobna  pudrů. 

Od roku 1961 patří osada
Muckov pod obec Černá 
v Pošumaví.

Ve známost vešla i škola
v Emrech, založená v roce
1895. Prvním řídícím se stal
Franz Skopek, pak pokračo-
val Adolf Blaha a pak dvacet
let Heinrich Kurz, z jehož
pera vešla škola v meziná-
rodní známost. Škola byla
jednotřídní, roku 1928 sem
chodilo 28 žáků /Bednáře,
Muckov, Kramolín, Cichalov,
Rybáře, Hostinná Lhota, Kozí
vrch/. Po válce byly Emry
přejmenovány na Bednáře,
výuka pro děti nových osad-
níků byla zahájena v r. 1948,
opět jednotřídka s 21 žáky 
a řídícím učitelem Janem 
Zajíčkem. Škola zde skončila
v roce 1966.
PS. Některým dalším osadám
Muckova bude věnována 
pozornost v dalších Zpravo-
dajích.

frza

Ještě malá sonda do historie Muckova
/podle knihy Romana Podholy: 583 portrétů zmařené Šumavy – z  roku 2016/
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Křížovka s malou historií

Úplně prvním pamětníkem, který mi poskytl rozhovor, byl pan František Novotný 
z Muckova. Z jeho vyprávění jsme si mohli udělat dokonalý obrázek, jak vypadal život
na Muckově – v souvislosti s tím i na Bednářích, v Hostinné Lhotě, Kramolíně, Vyžbohách 
a dalších místech. František Novotný byl ovšem všestranně zaměřený. Byl aktivním 
myslivcem, pečoval o líheň bažantů, porážel prasata, měl v péči dva obecní býky, 
v ohradě u baráku choval 80 kachen, s padesátilitrovou stříkačkou ošetřoval více jak 
300 ovocných stromů ve vsi, se svými dvěma fotoaparáty rád fotografoval, byl 
funkcionářem v místních orgánech, v zemědělském družstvu a později i poslancem 
MNV Černá v Pošumaví. Celý život pracoval v zemědělství, v roce 1982 byl oceněn jako 
nejlepší pracovník na závodě Frymburk v mechanizovaném obracení stonkového 
lnu. V počátcích, ještě jako soukromí hospodáři, měli se ženou na starosti také
t   a   j   e   n   k a, které tam přinášeli k prodeji místní hospodáři.

1 –  žlutě kvetoucí bylina (jarní)
2 –  východní část Ruska
3 –  ženské jméno (v tabulce opačně)
4 –  zápas klubů z jednoho města
5 –  naše zpěvačka
6 –  semletá část obilí

Nápověda: ULMUS

7 –  latinsky jilm
8 –  kořenová zelenina
9 –  řecký ostrov

10 –  americká filmová cena
11 –  vstupní brána

frza

1

O

2

S

3

A

4

D

5

A

6

M

7

U

8

C

9

K

10

O

11

V
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Zprávy ze školy – ohlédnutí za prosincem
Letošní prosinec byl jiný než v ostatních letech. 

Neměli jsme ve škole Mikuláše s čerty, a tak jsme si je aspoň namalovali. 

Poslední den školy jsme se setkali u stromečku a rozbalili si dárečky.

Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, přispívají různými sponzorskými dary 
a fandí nám v celoroční práci. 

Děkujeme také panu J. Boudovi, který věnoval každému dítěti knihu.

Žáci a zaměstnanci ZŠa
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Tvoří se vám doma plíseň, 

aneb co dokáže odhalit termovizní kamera

Nevyhazujete zbytečně
peníze oknem? A to doslova
… možná vám okna řádně
netěsní nebo chybí kus izo-
lace tam, kde by měla být.
Právě teď, s klesajícími ven-
kovními teplotami, nastává
nejvhodnější období pro vy-
užití infrakamery. Pomocí ter-
movizního měření lze odhalit
tepelné úniky budov nebo
zjistit tepelné mosty a vady
stavebních konstrukcí.

Pokud se u vás doma
tvoří plísně či se drží vysoká
vlhkost, pomůže vám infor-
mace, v kterých místech do-
chází k největšímu ochlazo-
vání stěn a jak daný problém
nejlépe vyřešit. Problém mů-
žeme zjistit i u na první po-
hled neviditelných míst. Sta-
čí, aby jedna neposedná kuna
vyžrala kus tepelné izolace
ve střeše nebo firma ne-
provedla zateplení kvalitně 

a problém je na světě. Proto
je vhodné si projít termoviz-
ní kamerou důkladně celou
budovu a to jak z exteriéru,
tak i interiéru.

A jak vlastně taková in-
frakamera funguje? Termo-
vizní kamera nám umožňuje
bezkontaktně snímat infra-
červené záření těles, která
snímáme a převést obraz do
tzv. termogramu. Z něj pak
dokážeme vyčíst předpo-
kládanou teplotu povrchů 
a zjistit problematická místa.
Měření budov by mělo být
prováděno vždy s co nejvyš-
ším teplotním rozdílem mezi
interiérem a venkovním pro-
středím, proto se dá měřit
pouze během zimního ob-
dobí, kdy jsou venkovní tep-
loty pod bodem mrazu nebo
alespoň kolem nuly.

Pokud potřebujete pora-
dit či chcete změřit váš dům
termovizní kamerou, využij-
te bezplatnou a komerčně
nezávislou poradnu! Můžete
si vybrat, zda vám stačí 
provést termovizní měření 

a snímky ukázat na displeji
infrakamery a okomentovat.
Pokud potřebujete z měření
písemný výstup, zpracujeme
vám protokol, který bude
obsahovat data a snímky 
z měření včetně našeho ko-
mentáře a doporučení, jak
odstranit případné tepelné
mosty a vady stavebních
konstrukcí. 

Zcela ZDARMA je tato
služba v Českých Budějovi-
cích a blízkém okolí, dále se
cena řídí platným ceníkem
viz www.eccb.cz. 

Můžete se objednat na tel.
čísle 387 312 580 nebo
emailem na eccb@eccb.cz.

Činnost Energy Centre České
Budějovice je spolufinanco-
vána z rozpočtu Jihočeského
kraje. 
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