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Usnesení
Výpis z 25. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 25. 1.  2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:     

1. Pořízení regulačního plánu „5. RP“ v lokalitě „Mokrá“

I.  bere na vědomí
ad a) podnět k pořízení regulačního plánu „5. RP“ v loka-

litě Mokrá, autor Petr Filipčík, Tepelská 137/3, Úšovice,
353 01 Mariánské Lázně, ze dne 30. 12. 2020 dle 
přílohy č. 1 tohoto materiálu,

ad b) to, že zadání regulačního plánu „5. RP“ je součástí
závazné části územního plánu Černá v Pošumaví 
ve znění změn č. 1–4 na str. 70–73 a je přílohou č. 2
tohoto materiálu;

II.  schvaluje
pořízení regulačního plánu „5.RP“ v lokalitě Mokrá 
v rozsahu dle jeho zadání;

III.  souhlasí 
ad a) s tím, že pořizovatelem regulačního plánu bude

Obecní úřad Černá v Pošumaví, který má zajištěno
splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím
příkazní smlouvy na pořizovatelskou činnost s Ing. arch.
Radkem Bočkem, viz příloha č. 3 tohoto materiálu, 

ad b) s tím, že projektant regulačního plánu „5. RP“ bude
Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., kterého si
vybral žadatel o pořízení tohoto regulačního plánu,
kdy smlouva o dílo na zpracování regulačního plánu
bude uzavřeno přímo mezi žadatelem a projektantem,  

ad c) že náklady na zpracování i pořízení regulačního
plánu budou plně hrazeny žadatelem;

IV.  rozhodlo
že určenou zastupitelkou pro pořízení regulačního plánu
„5. RP“ v lokalitě Mokrá bude starostka obce Irena 

Pekárková;

V.  ukládá
starostce obce parafovat přiloženou smlouvu na poří-
zení regulačního plánu. 
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2. Pořízení regulačního plánu „10. RP“ v lokalitě „Jestřábí“

I.  bere na vědomí
ad a) žádost pořízení regulačního plánu „10. RP“ v lokalitě Jestřábí z podnětu p. Martina

Douchy ze dne 11. 8. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ad b) to, že zadání regulačního plánu „10. RP“ je součástí závazné části územního plánu

Černá v Pošumaví ve znění změn č. 1–4 na str. 85–88 a je přílohou č. 2 tohoto 
materiálu;

II.  schvaluje
pořízení regulačního plánu „10. RP“ v lokalitě Jestřábí v rozsahu dle jeho zadání;

III.  souhlasí 
ad a) s tím, že pořizovatelem regulačního plánu bude Obecní úřad Černá v Pošumaví,

který má zajištěno splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím příkazní
smlouvy na pořizovatelskou činnost s Ing. arch. Radkem Bočkem, viz příloha č. 3 
tohoto materiálu, 

ad b) s tím, že projektant regulačního plánu „1. RP“ bude Ing. arch. Jaroslav Daněk,
kterého si vybral žadatel o pořízení tohoto regulačního plánu a který rovněž 
zpracovával původní územní plán Černá v Pošumaví, kdy trojstranná smlouva o dílo
na zpracování regulačního plánu je přílohou č. 4 tohoto materiálu,  

ad c) že náklady na zpracování i pořízení regulačního plánu budou hrazeny žadatelem;

IV.  rozhodlo
že určenou zastupitelkou pro pořízení regulačního plánu „10. RP“ v lokalitě Jestřábí
bude starostka obce Irena Pekárková;

V.  ukládá
starostce obce parafovat přiložené smlouvy na zpracování a pořízení regulačního plánu. 

3. Pořízení regulačního plánu „4. RP“ v lokalitě „Jestřábí-Radslav“

I.  bere na vědomí
ad a) podnět k pořízení regulačního plánu „4. RP“ v lokalitě Jestřábí – Radslav, autor 

Dr. Lukas Dorn-Fussenegger, ze dne 22. 12. 2020 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
ad b) to, že zadání regulačního plánu „4. RP“ je součástí závazné části územního plánu

Černá v Pošumaví ve znění změn č. 1–4 na str. 67–70 a je přílohou č. 2 tohoto materiálu;

II. schvaluje
pořízení regulačního plánu „4. RP“ v lokalitě Jestřábí-Radslav v rozsahu dle jeho zadání;

III. souhlasí 
ad a) s tím, že pořizovatelem regulačního plánu bude Obecní úřad Černá v Pošumaví,

který má zajištěno splnění kvalifikačních požadavků prostřednictvím příkazní smlouvy
na pořizovatelskou činnost s Ing. arch. Radkem Bočkem, viz příloha č. 3 tohoto 
materiálu, 
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ad b) s tím, že projektant regulačního plánu „1. RP“ bude Ing. arch. Jaroslav Daněk,

kterého si vybral žadatel o pořízení tohoto regulačního plánu a který rovněž 
zpracovával původní územní plán Černá v Pošumaví, kdy trojstranná smlouva o dílo
na zpracování regulačního plánu je přílohou č. 4 tohoto materiálu,  

ad c) že náklady na zpracování i pořízení regulačního plánu budou hrazeny žadatelem;

IV.  rozhodlo
že určenou zastupitelkou pro pořízení regulačního plánu „4. RP“ v lokalitě Jestřábí-
-Radslav bude starostka obce Irena Pekárková;

V.  ukládá
starostce obce parafovat přiložené smlouvy na zpracování a pořízení regulačního plánu. 

4. Schválení pořízení revize územní studie 8. ÚS

I.  bere na vědomí
ad a) dopis p. Vladimíra Cimla ze dne 10. 12. 2020 obsahující žádost o zpracování 

a pořízení revize územní studie ÚS Černá v Pošumaví, lokalita č. 8 plochy SO9, 
VP 136, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu, 

ad b) zadání revize územní studie 8. ÚS v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto materiálu;  

II.  schvaluje 
pořízení revize územní studie 8. ÚS;

III.  souhlasí
ad a) s tím, že pořizovatelem revize územní studie 8. ÚS bude Obecní úřad Černá 

v Pošumaví, který si zajistil splnění kvalifikačních požadavků uzavřením příkazní
smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem, 

ad b) s tím, že zodpovědným projektantem územní studie bude Ing. arch. Martin 
Jirovský, Ph.D., MBA, DiS., který vypracoval rovněž měněnou podobu této územní
studie,

ad c) že náklady na zpracování i pořízení územní studie budou Obci Černá v Pošumaví
refundovány žadatelem o pořízení revize územní studie na základě darovací smlouvy.

5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12: příjmy -599 890,- Kč,výdaje -500 207,- Kč,
financování 99 683,- Kč. (příloha)

6. Schvaluje věci předané příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví do výpůjčky
v hodnotě 28 198 416,65 Kč. (příloha)

7. Schvaluje na základě výsledků výběrového řízení „Zpracování změny č. 5 ÚP Černá 
v Pošumaví“, Projektový ateliér AD s.r.o. České Budějovice, IČ: 251 94 771 a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy.

8. Schvaluje vnitřní směrnici č.1/2021 
„Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Černá v Pošumaví“.

Zpravodaj_2_2021_Sestava 1  01.02.2021  17:09  Stránka 4



05ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Blahopřejeme
V měsíci únoru oslaví 

svá životní jubilea

paní Jiřina Němcová, 
paní Vladimíra Suchánková, 

paní Růžena Kaljanková,
pan Jiří Soustružník 

a pan Ondřej Harazin. 

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, 

hodně štěstí, zdraví 
a pohody 

v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová

Očím odešli,
v srdcích zůstali...

V lednu zemřela 
paní Vlasta Tomková

a 
pan Rudolf Šuran.

9. Schvaluje směnu pozemku p. č. 1369/31 a 1369/33
o výměře 54 m2 pro obec Černá v Pošumaví za 1 000 Kč
a pozemky parc. č. 1369/30, 1369/32 a 1375/7 o výměře
53 m2 pro vlastníka nemovitosti parc. č. 1369/20 za
1 000,- Kč včetně DPH. Dle GP č. 2672-395/2020 vyho-
tovený 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov. 
Náklady budou rozděleny rovným dílem.                                

10. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 450/131 o výměře
10 m2 v k. ú Černá v Pošumaví-Radslav za cenu 1 000,- Kč
+ DPH za m2 a náklady s prodejem spojené vlastníkovi
nemovitosti parc. č. 450/93 dle GP č. 2667-380/2020
vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov.                                

11. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 372/119 o výměře
351 m2 v k. ú Černá v Pošumaví-Jestřábí za cenu 1 000,- Kč
+ DPH za m2 a náklady s prodejem spojené vlastníkovi
nemovitosti parc. č. 372/115 dle GP č. 2674-397/2020
vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov.                                

12. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 950/5 o výměře
46 m2 a parc. č. 943/6 o výměře 612 m2 v k. ú Černá 
v Pošumaví-Muckov za cenu 1 000,- Kč + DPH za m2

a náklady s prodejem spojené vlastníkovi nemovitosti
parc. č. 946 dle GP č. 2673-396/2020 vyhotovený 
1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov.                                

13. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 11/20 o výměře
95 m2 a parc. č.10/2 o výměře 1 m2 v k. ú Černá v Pošu-
maví  za cenu  35,- Kč + DPH za m2 a náklady s prodejem
spojené vlastníkovi nemovitosti parc. č. 11/12 dle GP

č. 2671-379/2020 vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří
Český Krumlov.          

14. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 1305.

15. Zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru
budovy č. p. 184 šatny u hřiště.   

16. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku parc.
č. 96 v k. ú. Černá v Pošumaví na Z-BOX zásilkovny.   

17. Schvaluje připravit výběrové řízení na výstavbu ČOV
osada Muckov, vodovod v ulici ke školce, oprava místní
komunikace ke školce a komunální techniku.     
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Zprávy ze školy

Během ledna jsme pracovali na projektu „Voda kolem nás“. Seznamovali jsme se s vodou 
v různých skupenstvích v přírodě. Zároveň jsme bobovali, klouzali a stavěli sněhuláky.

žáci ZŠ

Firma zabývající se nakládáním s odpady se sídlem v Českých Budějovicích, Dolní 1
přijme pro svozovou oblast: Lipensko

ŘIDIČE na SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Požadujeme: 

■ řidičský průkaz sk. C  ■ platný profesní průkaz, kartu řidiče  ■ platné dopravně 
psychologické vyšetření  ■ praxe na obdobné pozici výhodou  ■ nástup: ihned/dohodou

Nabízíme:

■ průměrný měsíční plat z ročního výdělku 25.000 Kč čistého  ■ zázemí stabilní spo-
lečnosti  ■ stravenky plně hrazeny firmou (80 Kč/den)  ■ systém firemních benefitů
(13. plat, 5 týdnů dovolené, dárkové poukazy)

Kontakt: p. Procházka (vedoucí nákladového střediska)
tel: +420 602 109 120 

www.fcc-group.cz 
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Zprávičky z naší školičky
Do nového roku jsme i my v mateřské škole vstoupili bez zásadních změn, v omezeném

režimu za přísných hygienických opatření. Někteří rodiče využili možnosti zůstat v době
zvýšeného rizika nákazy coronavirem s dítětem doma. Ostatní by však měli respektovat
nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která je třeba neustále připomínat:

l Dítě by do mateřské školy měla doprovázet pouze 1 zdravá osoba, zdržovat se 
v prostorách školy co nejkratší dobu a po celou dobu mít zakryté dýchací cesty (i když
je personál z dohledu).

l Třetím osobám je do budovy vstup povolen jen v nezbytných případech, což je důvodem
ke zrušení všech akcí s rodiči či veřejností včetně divadelních představení ve škole. 

l Provoz školy probíhá za zvýšených hygienických opatření, která jsou více popsána 
v šatnách tříd.

Jinak život v mateřské škole plyne dál podle školního vzdělávacího programu. Letos se
více než jiné roky můžeme těšit ze spousty sněhu a užívat si tak dosyta zimních radovánek.
Navštívil nás také Ježíšek a kromě hraček a pomůcek pro školní činnosti našlo každé dítě
pod stromečkem také dárek jen pro sebe – krásnou knížku, ze které se může těšit i doma.

Také jsme si uspořádali „tříkrálovou koledu“ a potěšili a překvapili naše paní kuchařky.
Myslíme i na zvířátka, nosíme jim do lesa dobroty a ptáčkům i sami vyrábíme různé zobání.  
V současné době dochází k dočasnému uzavírání mateřských škol, ve kterých se objevila
nákaza. Doufejme, že dodržováním nastavených pravidel se tomuto vyhneme.

Kolektiv MŠ
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Jak jsem již psal, od 22. 5.
2020 jsme uvedené zásahy
prováděli s využitím nové
CAS, která nám velmi usnad-
ňuje práci. Na oplátku, a také
abychom se s technikou více
sžili, jsme pro obec provedli

očištění střech kapliček v osa-
dách Mokrá a Radslav, po
podzimním opadu listí pak
vyčistění okapů na kapličce
v osadě Mokrá. Dále jsme
opakovaně čistili pozemní
komunikace v katastru obce

a kanál pod novou cyklo-
stezkou před její kolaudací.

Kromě zásahové činnosti
jednotky je nezbytná též od-
borná příprava všech členů.
V roce 2020 bylo prováděno
školení členů jednotky, a to

Jednotku sboru dobro-
volných hasičů obce Černá 
v Pošumaví zřizuje obec jako
organizační složku obce, a to
v souladu s nařízením Jiho-
českého kraje č. 1 ze dne 
19. 3. 2020, kterým se sta-
noví podmínky k zabezpe-
čení plošného pokrytí území
Jihočeského kraje jednot-
kami požární ochrany. Podle
tohoto nařízení je jednotka
zařazena v kategorii JPO III/I,
přičemž územní působnost
má stanovenu i mimo území
zřizovatele. Jednotka zabez-
pečuje výjezd do 10 minut
po vyhlášení poplachu a je
určena pro zásahy v souvis-
losti s úniky nebezpečných
látek, větrnými smrštěmi 

a sněhovými kalamitami, 
zásahy s leteckou hasičskou
službou a dalšími. Pro rok
2020 byla např. rozhodnu-
tím Hasičského záchranného
sboru (dále jen HZS) jako
jedna z 15 jednotek před-
určena pro provádění tech-
nické pomoci i v souvislosti
s epidemií Covid-19, k čemuž
byla ze strany HZS formou
dlouhodobé zápůjčky vyba-
vena příslušnými osobními
ochrannými prostředky pro
tyto zásahy.

Co se týká personálního
stavu, k 31. 12. 2020 měla
jednotka 13 členů, což je
oproti předchozím letům
navýšení, neboť naše řady 
v létě posílil jeden člen (Aleš

Wirth) a další na konci roku
(Filip Strnad). 

V roce 2020 zasahovala
jednotka v 33 případech,
a to jak na území obce, tak
i mimo něj, např. u dopravní
nehody v Hořicích na Šumavě,
požáru domů ve Frymburku
a v Horní Plané, na taktickém
cvičení složek Integrované-
ho záchranného systému 
v Lipně nad Vltavou a při za-
jištění místa a odstranění
úniku nebezpečných che-
mických látek v Horní Plané.

V letošním roce jsem se
rozhodl, že nebudu jednot-
livé zásahy podrobně rozepi-
sovat, pouze níže v tabulce
uvedu jejich přehled a dobu
jejich řešení.

ZPRAVODAJ
Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů za rok 2020

Typ události Počet událostí Čas řešení událostí
Dopravní nehoda silniční 1 0:37
Dopravní nehoda železniční 1 1:00
Ostatní pomoc 4 6:39
Planý poplach 2 1:08
Požár 6 9:55
Technická pomoc 18 24:41
Únik nebezpečné chemické látky 1 1:01
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při vlastních schůzích dle
plánu odborné přípravy. Bo-
hužel však nebylo možné
absolvovat školení strojníků
a velitelů družstev, neboť tyto
kurzy, pořádané HZS, byly 
s ohledem na všem známou
situaci zrušeny. 

Samozřejmě jsme neza-
pomněli ani na děti, takže
jsme naši techniku předvedli,
a to jak formou statických,
tak i dynamických ukázek 
na letních táborech a pro

místní Mateřskou školku.
O čem jsem se ještě ne-

zmínil, je Automatický externí
defibrilátor (dále jen AED),
který se v loňském roce stal
součástí vybavení cisterny.
Přístroj byl pořízen obcí po
získání a vyřízení příslušné
dotace. S AED jsme se v roce
2020  seznámili, absolvovali
potřebné školení a jsme při-
praveni vyjet na pomoc i v ob-
lasti záchrany života a zdraví. 

V letošním roce plánu-

jeme absolvovat výše zmí-
něná školení u HZS, provést
výcvik záchrany z ledu a sa-
mozřejmě pokud vše vyjde,
zrenovovat či získat nové 
vybavení, aby se rozšířila
schopnost jednotky řešit 
i jiné mimořádné události.

Závěrem bych rád podě-
koval všem členům jednotky
za jejich obětavou práci 
v uplynulém roce, které si
moc vážím.

Soptík

Hasič Počet výjezdů Čas strávený na výjezdech (h)
Jan Homolka 26 34
Tomáš Thon 25 28
Václav Pivec ml. 22 34
Petr Lavička 17 32
Miroslav Kasal 15 21
Vladimír Kasal 11 15
Václav Pivec st. 8 7
Aleš Wirth 8 4
Pavlína Pártlová 5 7
Petr Rulíšek 3 3,5

V následující tabulce uvádím přehled nasazení jednotlivých hasičů
(uvádím jen aktivní členy)
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Preventivní akce hasičů – záchrana na ledě

Dne 23. ledna 2021 jsme
společně s parťáky z jed-
notky využili pozvání Davida
Neumanna, který na Windy
pointu společně s Vodní zá-
chrannou službou Českého
červeného kříže z Dolní Vlta-
vice pořádal akci pro širokou
veřejnost. Námětem akce by-
la bezpečnost osob na ledě
zamrzlé vodní plochy. 

Za účelem provedení
ukázek záchrany osob pro-
padlých nedostatečně únos-
ným ledem jsme na urče-
ném místě vyřízli do ledu
díru, kde následně Vodní
záchranná služba veřejnosti

vysvětlila specifika pohybu
na ledové ploše. I my jsme
využili příležitost a návštěv-
níkům ukázali naši techniku
záchrany osoby propadlé
ledem. Vlastně jsme ukázali
techniky dvě. První byla s vy-
užitím tzv. suchého obleku,
což je pro zasahující hasiče
komfortní, nedojde k přímé-
mu kontaktu vody s tělem
hasiče. Tato technika má ale
velkou nevýhodu, a to čas
potřebný k oblečení. Druhá
technika je ta, kterou by-
chom využili, pokud by sku-
tečně došlo k propadnutí
osoby a šlo by o čas. Zde náš

hasič přímo v zásahovém
obleku provede záchranu
osoby, přičemž i u něho
dojde k přímému kontaktu 
s ledovou vodou. Tentokrát
si tzv. krátkou sirku vylo-
soval sám velitel, takže nám
ostatním bylo teplo, neboť
počasí bylo úžasné. Celou
akci i s následnou ukázkou
naší techniky a vybavení zá-
jemců jsme si užili a vůbec
nám nevadil spánkový defi-
cit, protože na uvedenou
akci jsme jeli poté, co jsme 
v noci strávili téměř 5 hodin
na zásahu u požáru v Hůrce. 

Soptík

Zpravodaj_2_2021_Sestava 1  01.02.2021  17:09  Stránka 10



11ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Jedná se o nemovitost u fotbalového hřiště, číslo popisné 184.

n Objekt má půdorys cca 150 m2. 
n Dříve sloužil jako fotbalová šatna.
n Budova je ve velmi dobrém stavu.
n Je dobře přístupná z místní komunikace.

Prostory mohou být využity např. pro kanceláře, pro zřízení provozovny služeb
(kadeřnictví, masáže, kosmetika), popř. pro obchůdek, občerstvení či skladovací
prostory a pod. Způsob využití samozřejmě záleží na nájemci.

Obec 
Černá v Pošumaví

nabízí 
k dlouhodobému 

pronájmu 
nebytové prostory

Pro bližší informace prosím kontaktujte OÚ Černá v Pošumaví,
tel.: 722 952 486, podatelna@cernavposumavi.cz
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O naší osadě Plánička
prakticky neexistuje žádný
záznam, žádná kronika, stej-
ně tak jako u Muckova. K dis-
pozici je pouze školní kro-
nika. Rovněž o zemědělství,
vzniku JZD a podobně, ne-
máme také moc záznamů. 
Z novodobější historie pak
pouze jakousi kroniku Mysli-
vecké společnosti Plánička,
kterou mi před mnoha lety
poskytl pan Jarolímek, který
na Pláničce v hájence bydlel. 

Pokud se pustíme do his-
torie obce, tak se prakticky
jedná o tu část, která je v sou-
časné době jako rekreační.
Druhá část, ve které dnes žijí 
trvale hlášení občané Plá-
ničky a nazýváme ji Plánička
-hájenka, měla původně ná-
zev Lesní domky (Waldhäu-
serin).

Plánička, různými pojme-
nováními Planles, Klein-

Planles, Plandles a možná 
i jiné, má však v historii své
důležité místo. Již v roce
1366 prodal jistý Wernher
von Plëndlëns svou ves, již
tehdy nazývanou Plëndlëns
(čili jako Plánička) klášteru
ve Vyšším Brodě. V zápisech
však figuruje až v roce 1530,
které se považuje za datum
jejího vzniku /čili prvního 
písemného záznamu/, kdy 
je vypočítáván vyšebrodský
majetek. Od ledna 1633 se
pak Plánička stala sídlem 
tzv. Lesní rychty Plánička,
byla osvobozena od platby
odúmrti a v roce 1779 se zde
uvádí také konšelský úřad.
Po zrušení poddanství se
Plánička stala samostatnou
obcí.

V zemském popisu Krá-
lovství českého z roku 1854
se uvádí rozloha katastrál-
ního území PLANLES ve výši

2 479 jiter a 661 sáhů, což
by-lo nejvíce ze všech ostat-
ních katastrálních území.

Žilo zde 354 obyvatel 
a patřily sem obce Planles
(Plánička), Emmern (Emry),
Fischbeckern(Rybáře), Grom-
ling (Kramolín), Hossenschlag
(Hostinná Lhota), Kohlgruben
(Jámy), Mutzgern (Muckov)
a Neustift (Nová Lhota).

V roce 1910 zde žilo 
celkem 173 Němců v osm-
nácti domech. Po odsunu je
nahradili osídlenci většinou
z Rumunska. Školou patřila
vesnice nejprve do Černé 
a pak do Emrů (Bednáře). Po
dosídlení obce začala fun-
govat česká škola v Pláničce
od roku 1952, kde se zprvu
učilo 13 dětí. V roce 1958
pak škola, pro nedostatek
žáků, zanikla.

frza

ZPRAVODAJ
Něco málo o historii Pláničky

Dobová fotka Pláničky. Škola v Pláničce vedle hasičárny.
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Tentokrát stručně jen o té,
kterou nazýváme Plánička-
hájenka. A to z prostého 
důvodu, že jsem znal vlastně
téměř všechny ty lidi, kteří
tehdy v sedmdesátých létech
na Pláničce bydleli. Přesně
řečeno, více jsem přišel do
styku s chlapy, kteří většinou
byli z fochu hajných a mys-
livců. A z nichž většina již
mezi námi není. Někteří ode-
šli brzy, např. Antonín Bárta ,
další později a nedávno. Do
archivu kroniky mě podstat-
ně přispěl Augustin Jarolí-
mek, který vedle lesnické
činnosti a postupně se začal
aktivně podílet v nábožen-

ském životě i v naší obci. Pak
se přestěhoval do Frymburku,
stal se z něho diakon neboli
jáhen a v dalších létech ode-
šel do regionu Milevsko. Jak
jsem zjistil, začal se věnovat
i dějinám a historii, a to neje-
nom náboženské, ale i ostatní,
světské. Na základě toho pak
sepsal a nechal vydat knihu
o obci Chyšky, nazvanou Chy-
šecko v historii osmi století. 

Na Pláničce bydleli i Be-
hemští, kteří se pak odstě-
hovali také do Frymburku, 
s Václavem jsem byl též ve
styku v posledních létech 
v souvislosti se sepisováním
Ročenek na Farmě Milná.

Honza Beránek se pak
také odstěhoval, se Štefanem
Temiakem a Dobrou Doleža-
lem jsme si také často popo-
vídali. Odešel i Bartoloměj
Schabatka, který pracoval 
u služeb MNV. 

V sedmdesátých létech
žilo na Pláničce 41 lidí, podle
sčítání. Znal jsem i paní Rosu
Kortišovou, bydlela u silnice,
kde je dnes restaurace /tehdy
Kortišovina/.  

A tak společně zavzpo-
mínejme na ty, kteří nás
opustili a zanechali „hájen-
ku“ bez hajných.

frza

Ještě trochu o Pláničce

Ze školní kroniky školy v Pláničce – 1957
V březnu roku 1957 dostala škola novou listovou tabuli a nové lavice se sklápěcími

sedadly. Staré lavice již nebyly k potřebě, rozlézaly se a velikostí vyhovovaly pouze 
menším dětem. Starší žáci v lavicích seděli nepohodlně, celí zkroucení, nemohli se opřít,
neboť jim zadní části hned ujížděly. Příliš úzké a krátké vrchní desky znemožňovaly
řádné psaní a kreslení. Rovněž tabule na stojanech stále padaly ze stojanů a ohrožovaly
bezpečnost žáků.

Začátkem listopadu prohlédl děti školní lékař a zjistil především závadné držení těla,
ponejvíce u větších dívek. Ty musí pracovat se svými rodiči ve stáji, ráno musí vstávat
ve tři nebo čtyři hodiny, krmit a dojit krávy na statku. Na žádost školy zjednal vedoucí
oddělení určitou nápravu, rodiče přeložil na horší práci a navrácení do stáje podmínil
slibem, že již nebudou posílat dívky do stáje a ani je jinak nepřetěžovat domácí prací.

Velkým problémem jsou ovšem rodinné poměry dětí.Ty nemají kde napsat 
úkoly, musí vykonávat mnoho domácích prací, v rodině není klid pro domácí učení. 
Rodiče žáky od učení spíše zrazují, škola nemá v rodičích žádnou podporu. Zdejší lidé
stále setrvávají v zajetí určitých pověr, velmi nízká je hygiena bydlení a odívání, což 
se neblaze odráží na výchově dětí. Děti jsou sice nepořádné a nečisté, ale jejich chování
je velmi dobré.

Zpravodaj_2_2021_Sestava 1  01.02.2021  17:09  Stránka 13



ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

14
Křížovka s malou historií 

V kronice školy Plánička najdeme u šk.roku 1956/57 zápis: „V naší škole by bylo 
třeba proměnit to, na co se klade letos největší důraz – to je t   a   j   e   n   k a vyučování.
Není se totiž co obávat, že z těchto lidiček ve třídě vyrostou běloručky. Neznají nic než 
tělesnou práci. Ale je třeba, aby si zamilovali práci pro radost, pro uspořádání krásného 
a klidného domova, pro zdraví. Snad se povede vychovat tuto generaci již tak, aby 
toužila po zařízeném a čistém bytě, po knihách a poznání. Aby se alespoň trochu odlišil je-
jich život od živoření jejich rodičů. Aby slovo pohraničí ztratilo konečně hanlivý přízvuk,
jako by se jednalo o džungli, kalné vody, pustiny divokého západu a podobně“.

1 –  třídíme jej do popelnic a kontejnérů
2 –  jejich součástí jsou židle
3 –  soubor map
4 –  příjmení autora Sherlocka Holmese
5 –  pohoří v Rusku, Mongolsku a Číně
6 –  označení pro jezero,např. Štrbské
7 –  neúměrně vysoký úrok za půjčku
8 –  ženské jméno, obdoba Anežky
9 –  velký důvěřivec, naivní člověk

10 –  ruská řeka na Uralu
11 –  slovensky čára
12 –  vesnický dohazovač z Prodané

nevěsty
13 –  slovo mnoha významů – např. James

Bond 007

NÁPOVĚDA: Doyle; Inzer

frza
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Vybírám zajímavosti z kroniky – Plánička

Kronika obce 1980 + 1984
Koncem sedmdesátých a začátkem osmdesátých let 20. století byl kostelníkem 

i ministrantem v jedné osobě při bohoslužbách v našem kostele občan z Pláničky 
pan Jan Juročko.Ten byl rovněž přímým účastníkem aktivně bojujícím ve Slovenském 
národním povstání v roce 1944. Při příležitosti výročí v roce 1984 obdržel z rukou okresních
představitelů pamětní medaili. frza

Facebooková stránka kroniky obce
Již ve Zpravodaji v říjnu

2017 jsem psal o tom, že ne-
ní třeba bát se facebooku.
Dnes již pojem facebook 
zná snad úplně každý. I starší
občan, přestože třeba ani ne-
má počítač, ví, co tento výraz
znamená. Pro mě a ostatní
spřízněné duše je facebook
tím, co nás (a to především 
v našem případě) provází
historií, přináší řadu fotogra-
fií a videí nejen historických,
ale vyjadřuje se i k součas-
nému stavu. Když jsem face-
bookovou stránku zakládal,
neměl jsem představu jak
dalece se bude líbit, jak bu-
de působit a zda se vůbec
někdo na ni bude dívat. Po-
stupně se však vše vyvíjelo
velice příznivě, reakce lidí byly
v naprosté většině pozitivní,
takže dnes jsem i já velmi
spokojen.

Facebookovou stránku
jsem založil přesně 7. února
2013 a jako první fotografii
jsem ten den ve 14:16 hodin
vložil fotografii vjezdu do

naší obce od Českého Krum-
lova. Druhým obrázkem se
stručným doprovodem byla
fotografie obecního znaku.
Vůbec první označení „To se
mi líbí“, čili „lajk“ byl od Jany
Spáčilové a jako první jej 
sdílela Jana Čertická. 

Facebooková stránka kro-
niky nemá přímo přátele jako
osobní facebook, ale jsou
označeni jako lidé, kterým 
se stránka líbí (čili jsou to
vlastně také přátelé). Úplně
prvním „přítelem“ stránky se
stala Kristina Vancl (Štěrbová),
po ní následoval Zdeněk Indra
a Miri Thonová. K 15. lednu
2021 již máme celkem 661
našich přátel, poslední zatím
byla Jana Růžičková.

Samostatná videa jsem
začal vkládat o něco později.
První video o slavnostech
obce k 745. výročí jsem vložil
5. listopadu 2013.

Od počátku až do 31. 12.
2020 je na naší facebookové
stránce vloženo 13 702 fo-
tografií a 121 videí, což, jak

jistě uvážíte, je slušný počet.
Vůbec nejvíce navštívenými,
„lajkovanými“ a sdílenými
příspěvky byly vlastně všech-
ny související s akcí „Dolní 
Vltavice žije“ v roce 2019. 
V popředí pozornosti pak
byly příspěvky o nové cyklo-
stezce, o jarmarcích v Černé
v posledních létech, maso-
pusty a vlastně řada v obci
se uskutečňujících akcí. Své
velké příznivce měla i kví-
zová soutěž, kterou jsem po
tři roky uváděl.

Musím však k této infor-
maci dodat i to, co muselo 
jednou přijít, totiž ukončení
mé činnosti kronikáře, ne-
boť roky přibývají. Byl bych
nerad, kdyby muselo dojít 
k zastavení, či odstranění 
facebookové stránky s tako-
vým množstvím fotografií 
a videí. Apeluji proto na pří-
padné zájemce o pokračo-
vání nejen ve vedení kroniky
ale i její facebookové a we-
bové stránky.

frza
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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. února2021.
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