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Cestování mimo okres 
Nejčastější dotazy k novým opatřením

omezujícím mobilitu obyvatel
v rámci zamezení šíření viru COVID 19

Pokud pojedu do zaměstnání mimo okres, kde mám 
bydliště, čím se musím prokázat?

Potvrzením zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité 
období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu 
zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Lze využít vzor
dostupný na stránkách Ministerstva vnitra. 

Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký
průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete 
cestovat do jiného okresu.

Pokud pojedu mimo okres, co musím mít u sebe (lékař,
úřady)?

Stačí zaškrtnutý formulář nebo čestné prohlášení, kde
uvedu místo, čas a cíl cesty. Pro čestné prohlášení mohu 
využít vzor nebo stačí prohlášení napsané rukou. Stále však
musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výji-
mek. Policie může ověřovat podezřelé případy, například
když cestuji „k lékaři“ s lyžařskou výbavou a celou rodinou.
Pokud máte jakékoliv potvrzení, které dokazuje nezbytnost
Vaší cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, 
pozvánku na úřad apod.), vezměte si ji pro jistotu s sebou.

Mohu jet nakoupit mimo okres, kde mám bydliště?
Ne, nemůžu. Nakupovat mohu pouze v rámci svého

okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném
počtu osob.

Mohu jet na svoji chatu/chalupu/nemovitost, co musím
doložit?

Pokud máte svou chatu/chalupu/jiný rekreační objekt
mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, musíte tam být
nejpozději v den účinnosti nového omezení, pak se bude
považovat za vaše bydliště. Je tedy nutné na chatě setrvat
nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Smys-
lem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru.  

Pro usnadnění doporučujeme takový pobyt dokládat 
listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
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Přes týden bydlím v Brně u známých a na víkend jezdím domů do Pitína (okres Uherský
Hradiště), kde mám trvalé bydliště. Mohu jet z domova do Brna?

Je to stejné jako v případě Vašeho rekreačního objektu nebo chaty. Vyberete si jedno 
z míst, kde chcete po dobu 3 týdnů pobývat. Účelem krizového opatření je snížení 
mobility osob. 

Žiji s přítelkyní již několik let, ale každý máme pobyt v jiném okrese. Mohu za ní jet nebo
ona za mnou, co případně musím doložit?

To nelze, pokud nepůjde o zajištění nezbytné péče o přítelkyni (např. úraz). Nebo se
musíte na dobu 3 týdnů sestěhovat na jedno místo.

Máme děti ve střídavé péči a musíme si děti po týdnu převzít, jak mohu doložit 
oprávněnost této cesty? 

Na tuto situaci se vztahuje výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Dopo-
ručujeme mít s sebou rozhodnutím příslušného orgánu o střídavé péči.

Pokud pojedu za svými rodiči (obstarání životních potřeb, nákupy, lékař apod.), čím
mám prokázat oprávněnost své cesty?

Stačí vaše čestné prohlášení, můžete využít formuláře, mít připravený kontakt na rodiče.

Mohu dát děti na hlídání prarodičům, když bydlí v jiném okresu?
Ano, ale mělo by se jednat o pobyt dětí u prarodičů po celou dobu trvání tohoto 

opatření. Upozorňujeme, že kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) však rozhodně 
nelze doporučit. 

Můžu jít na výlet do přírody a překračovat hranice okresu? Pobyt v přírodě přece nemůže
ničemu vadit.

To nelze, pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné 
uskutečnit výlet v rámci celého okresu. 

Co mi hrozí, když nebudu nařízení respektovat? Jaké jsou případné pokuty/sankce? 
Jedná se o krizové opatření vlády, povinnost jej dodržovat stanoví krizový zákon. Za

porušení této povinnosti je sankce až 20 tisíc korun.

Jak se to bude kontrolovat? Kdo to bude kontrolovat?
Intenzivní namátkové kontroly budou probíhat na území celé České republiky. Policie

využije všech svých kapacit.

Budou kontroly i ve vlacích a autobusech, které sváží lidi do Prahy?
Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušo-

vání krizových opatření, včetně vlaků a autobusů.

Jak budou policisté kontrolovat pravost potvrzení od zaměstnavatele? 
Vyhodnocení každého dokumentu záleží na policistech, ti mohou v případě podezření

žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění skutečného stavu. 
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K čemu omezení je, když si do formuláře mohu de facto napsat jakýkoli důvod? 

Důvody jsou omezené výjimkami. Vyhodnocení každého dokumentu záleží na 
policistech, ti mohou v případě podezření žádat vysvětlení a využít další nástroje ke zjištění
skutečného stavu. Každý musí být schopný prokázat, že se na něj daná výjimka vztahuje. 

Co znamená výjimka v nařízení „Účast na hromadné akci“? 
Jsou to akce povolené Ministerstvem zdravotnictví podle bodu VIII. tohoto opatření,

například významná sportovní utkání. 

Ve výjimkách je účast na pohřbu. Jak je to se svatbami?
Účast na svatbě nebo prohlášení o registrovaném partnerství je možná jen v rámci

Vašeho okresu.

Jsem očkovaný, případně jsem covid-19 už prodělal. Vztahuje se toto omezení i na mě?
Ano, vztahuje se na všechny osoby. 

Vláda důrazně vyzývá zaměstnance k využívání práce na dálku (tzv. home office). Co to
znamená? 

Ano, vláda vyzývá všechny zaměstnavatele maximálně využívat práci na dálku tam, kde
je to alespoň trochu možné. Například v administrativních provozech by se měly vyskytovat
jen osoby bezpodmínečně nutné k ochraně majetku a základních funkcí, jinak by měli 
zaměstnanci po dobu 3 týdnů pracovat na dálku. Je to jedna z nejefektivnějších cest, jak
omezit mobilitu a tedy šíření viru.  

Jak dlouho budou opatření platit?
Opatření budou platit od 1. března 2021 po dobu 3 týdnů, tzn. do 21. března 2021. 

Zprávy ze školy

Ve škole stále pokračujeme v celoročním projektu „Voda kolem nás“.
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Blahopřejeme
V březnu oslaví svá výročí
paní Jaroslava Krchová, 

pan František Lukeš
a pan František Vačkář. 

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová

SVOZ  VELKOOBJEMOVÉHO  ODPADU

27. 3. 2021
Svážet se budou: 

koberce, nábytek, matrace, sporáky, kovový odpad.
Dále nebezpečný odpad:

lednice, TV, elektrospotřebiče, el. kabely,  pneumatiky,
baterie, obaly od olejů a barev.

Černá v Pošumaví /před OÚ/ 08:30 – 09:00
Areál  Služeb Marek 09:05 – 10:00
Bližná /náves/ 10:10 – 10:25
Dolní Vltavice /zastávka autobusu/ 10:30 – 10:40
Muckov /náves/ 10:50 – 11:05
Plánička /Lesní domky/ 10:10 – 11:20
Mokrá /náves/ 11:30 – 11:45        

Firma Eco Farm CZ hledá zaměstnance. 
Práce se zemědělskými stroji a se zvířaty, 

ve Frymburku a okolí.

Praxe výhodou. Nástup možný ihned. 
Více informací na +420 734 448 337.

PŘIJMEME ŘIDIČE – DOMÍCHÁVAČE BETONU
NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 7,5 t

n PLATNÝ PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ
n PRACOVIŠTĚ FRYMBURK, K DOJÍŽDĚNÍ SLUŽEBNÍ VŮZ
n ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU 20-32 000 Kč
n HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
n NÁSTUP DLE DOHODY, DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ

Kontakt: 732 368 345, 603 357 459
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Životní jubileum starosty

Před čtyřmi roky jsem ve
Zpravodaji připomněl jubi-
leum našeho starosty Ing.
Jana Nováka. Stejné životní
jubileum, 75 let oslavil v úno-
ru 2021 rovněž starosta,
ovšem tentokrát starosta
Hasičského sboru v naší
obci, pan Vladimír Kasal.

Významného jubilea se
pan Kasal dožívá  sice v dů-
chodovém věku, ale stále
ještě v plné činnosti. Dobro-
volní hasiči jsou všeobecně
vnímáni jako typická sou-
část celého života v naší
obci, jsou většinou nepo-
stradatelní v mnoha potřeb-
ných činnostech. Nejenom

při živelných katastrofách,
ale i při  veškerém dění v obci
i blízkém okolí. Vladimír
Kasal je starostou spolku od
prosince roku 2002, předtím
ještě několik let byl ve
funkci místostarosty. Jeho
život je s hasičským spol-
kem spjat pevným poutem,
téměř na všech akcích ho
můžeme spatřit ještě i nyní
a je stále platným členem, 
v roce 2020 se s jednotkou
zúčastnil 11 výjezdů. 

Profesně pracoval v ze-
mědělství na Pomocné výro-
bě statku jako řidič, po roce
1990 začal se stroji, odkoupe-
nými v privatizaci,  podnikat. 

Dovoluji si proto popřát
jubilantovi osobně i za čte-
náře Zpravodaje ještě mno-
ho a mnoho zdraví a dlouhá
léta mezi námi a poděkovat
za náročnou a odpovědnou
práci hasičského sboru.

frza

Hubenov mým pohledem
Realitou současnosti je nová spojnice mezi Muckovem a Mokrou, kde přibližně 

uprostřed leží Hubenov. Pro turisty nádherný výhled při příjezdu od Muckova, v další části
pak nově opravená Boží muka a to vše jako součást Naučné stezky B a C. Krásná příroda,
oku lahodící lesy, vysázené větrolamy, soliterní jehličnany a možnost odpočinku a posezení
u zrenovované kapličky.

Dovolte mi vrátit se nyní téměř o pět desítek let zpátky, konkrétně do roku 1974. Tehdy
jsem poprvé poznal Hubenov, kdy po sloučení statkových farem Bližná a Černá jsem, jako
agronom, měl na starosti pozemky zdejšího katastru a půdni držby. Na Hubenov se jezdilo
pouze od Mokré anebo zkratkou za Černou horou, kolem tzv. Podroužkova včelínu, ovšem
problematická byla právě jedna zamokřená louka  hned na začátku  Hubenova. Z Muckova
se tam nejezdilo, neboť ten byl jako farma samostatný a jeho pozemky končily právě na
začátku Hubenova. Jako zemědělské pozemky se obdělávaly, na základě střídání plodin
podle osevního postupu, pozemky po pravé straně při příjezdu z Mokré. Vlastní Hubenov
a jeho pozemky začínaly nad kapličkou, která byla v té době ještě „jakž takž“ k světu. To pak
postupem času začala chátrat. Hospodařilo se na spodním 13 ha pozemku, pak byly tři 
terasy, celkem 3,5 ha a hořejší pole rovněž 13 ha. Pak už byla pole Muckova. Po levé straně
od cesty byla zamokřená louka, která se tehdy nedala sklízet. Teprve po sloučení se 
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statkem Frymburk přišly meliorační zásahy a pole se odvodnilo. Pro mě to však předtím
byla úplná idyla. V hořejší části pod lesem bylo zamokření největší a tam jste mohli vidět
úplnou květnatou krásu. Zejména suchopýru pochvatého bylo nejvíce, ale i ostřice, 
vstavače, toten krvavec, prha arnika, blatouch a ještě i další. Bohužel pole nesměla zůstat
nesklizená, a tak meliorační zásah do přírody učinil té kráse konec. To byla ta přírodní krása.
Krása pro oči. (Přibližně to vypadalo jako na dolní fotografii z blízkého okolí – přírod. 
památka Slavkovické louky). Ovšem pohled na pozemky, kde se hospodařilo, to je ta druhá
krása. Žádná jednotvárná krajina, na polích žito, pšenice, oves, ječmen, len, jeteloviny,
směsky, kapusta, to vše se střídalo a přinášelo jiný pohled do krajiny. Přestože výnosy 
v této pohraniční oblasti nebyly nic moc, pohled do krajiny byl však úplně jiný. Snad je to
i tím, že jsem původně zemědělec. Když zde uvádím termín např. vlevo od cesty, tak to
není úplně správně, protože tehdy tam žádná cesta nebyla. Pouze hluboký úvoz, tam se
dalo zpočátku projet traktory, ale i ten postupně zarůstal. Pamatuji se, že nahoře u lesa
jsme tehdy nechali udělat silážní jámu, aby se hmota nemusela daleko vozit. Byla to jen
vyhloubená dlouhá díra, ani nijak moc hluboká a kvalita prakticky velmi malá. Tehdy to
byla siláž, senáž jsme ještě neznali. Pozn.: Senáž je píce sklízená jako zavadlá, při siláži  se
sklízí čerstvá hmota. Jak to tam tehdy vypadalo, to si jistě pamatuje Bohouš Švarc, který
tam, coby osmnáctiletý, manipuloval s nakladačem.

Hubenov byl vlastně na konci katastru, hned vlevo proti kapličce jsou pozemky Hořic,
nad zamokřeným pozemkem již hospodařil Muckov v oblasti Hostinné Lhoty, i když pak
došlo ke sloučení. Vyjde-li se až nahoru na kopec a je to celkem pěkná štreka přes ty louky,
pak zase nadchne nádherný pohled dolů směrem k Mokré, kde v dálce je vidět i část Lipna
a šumavské předhůří.

Nyní po mnoha letech, zejména v důchodovém věku, jsem na svých procházkách 
navštívil Hubenov minimálně dvakrát do roka. Většinou přes Černou Horu do středu 
Hubenova a pak pěšky přes Mokrou a dolů kolem Baštýře a po staré silnici zpět přes Černou
horu a pak oproti  bývalému skladu statku,  kde dnes na čp.192 si udělal své sídlo pan Josef
Vácha, okružní cestou k domovu. Vždy, když jsem Hubenov navštívil, nostalgicky jsem 
zavzpomínal, ale současně uznávám, že dnes je Hubenov rovněž krásný a je moc dobře, že
byl, zásluhou obce, zpřístupněn široké veřejnosti.

frza

Přírodní památka Slavkovické louky
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Osada Hubenov je, stejně
jako další naše obce, dějinně
spjata s kolonizací majetků
kláštera ve Zlaté Koruně.
Osud Hubenova začal však
až po přepadení kláštera hu-
sitskými vojsky, kdy majetek
převzal Oldřich z Rožmberka.
Původně se uváděl vznik Hu-
benova k roku 1374, tak jako
Slavkovice. Bylo to však až
později, kdy i za problema-
tických časů vládl v klášteře
Zlatá Koruna opat Rutger,
což bylo v létech 1418 až
1444. Za jeho působení
vzniklo mnoho dalších osad,
i když prakticky nebyla moc
vhodná doba na osidlování.
Na Mokersko-dolnovltavické
rychtě vznikly tehdy osady
Hubenov a Radslav /i zde se
uvádí dřívější datum, do-
konce i rok 1268 – bylo to
však až v roce 1440/. 

Po většinu času byl Hu-
benov osadou obce Mokrá,
byl obydlen německy mluví-
cím obyvatelstvem. Statis-
tiky uvádí v roce 1910
celkem 78 obyvatel v devíti
domech, v roce 1921 pak

klesl počet obyvatel na 66.
Po druhé světové válce

lze z nařízení o odsunu ně-
meckého obyvatelstva vy-
číst, že jich bylo v období od
3. března do 26. října 1946
odsunuto celkem šedesát.

Pak nastává doba osíd-
lení, kdy na usedlosti do 
Hubenova přicházejí hospo-
dařit noví obyvatelé. 

Na usedlost čp. 4, která
byla hned první odzdola 
a tvořila základ vesnice při-
šel s rodiči i dnešní náš
občan pan Vincenc Pocklan,
žijící dlouhá léta v Mokré. 
Jak sám říká: „Tehdy na Hu-
benově nic nebylo, a tak,
pokud potřebovali čas od
času něco koupit, zašli do
Mokré. Zpočátku ani netou-
žili po nějakém vyžití (napří-
klad hospoda), bylo plno
práce kolem dobytka, což
byla i pravidelná denní
náplň dětí, školáků. Na Hu-
benově nebyla zavedena
elektřina, svítilo se petrolej-
kami, a tak nejdůležitější vě-
cí, která byla potřeba koupit,
byla petrolej”. 

V Hubenově nebyla pro-
dejna ani hospoda a přede-
vším v zimě byli obyvatelé
prakticky úplně odříznuti od
světa, měli postupně stále
snahu dostat se pryč, přede-
vším nejdříve do Mokré. To
zesílilo zejména v době, kdy
v Mokré vzniklo Jednotné
zemědělské družstvo a sedlá-
ci byli postupně nuceni do
družstva vstoupit. Se ztrátou
polí a dobytka byla snaha 
z Hubenova odejít ještě 
silnější. Postupně však ani
družstvo nemělo zájem na
hubenovských statcích hos-
podařit, a tak vše směřovalo
k likvidaci a zániku. 

K demolici celého Hube-
nova došlo pak od roku
1956, kdy už nebyly statky
obsazené a ještě to vlastně
určovaly i dané směrnice
vlády a KSČ. 

Pak nastává dlouhé ob-
dobí hospodaření Státního
statku na pozemcích Hube-
nova, prakticky až do ukon-
čení činnosti státních statků
v naší oblasti.

frza

ZPRAVODAJ
K dějinám Hubenova
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Křížovka s trochou historie 
Jelikož v tomto Zpravodaji věnuji pozornost Hubenovu, týká se této zaniklé osady 

i naše křížovka. Nikoliv však z daleké historie, ale z doby poměrně nedávné, kdy došlo 
k renovaci zpustlé a zchátralé kapličky (Božích muk) na Hubenově – průběh rekonstrukce
zachycují snímky na vedlejší straně.

V katastru obce se tehdy opravovalo mnoho památných křížů, kapliček a dalších 
pamětihodností, většinou v režii a finančním zajištění obce. 

Opravy kapličky na Hubenově, která byla ze všech  nejzchátralejší, se v roce 2007 
ujali naši hasiči, k čemuž přispěla  ... T A J E N K A... všech zúčastněných. Celkově zde 
odpracovali kolem 1 200 hodin v hodnotě 38 tis. Kč.

1 –  značka traktorů
2 –  vězení, hovorově
3 –  slovensky nehet
4 –  okamžitě
5 –  část dveří
6 –  doktor
7 –  vzdychati, křížovkářsky
8 –  porost hlavy
9 – jedno z jmen Egona. E. Kische

10 –  uzenina
11 –  část těla
12 –  německy náš
13 –  stavební materiál
14 –  detektivní kapitán
15 –  naivní osoba ( i – í)
16 –  výrobce brýlí
17 –  cvik na hrazdě
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Vzpomínka na spisovatelku Helenu Braunovou

Dne 26. listopadu 2020 zemřela ve věku 76 let známá
českokrumlovská spisovatelka Helena Braunová. Byla
autorkou řady knih o historii Šumavy a především 
Českého Krumlova. 

Do Černé v Pošumaví přišla Helena, tehdy Kučerová,
v březnu 1963 na tehdejší umístěnku na Statek Černá 
v Pošumaví, kde pracovala jako účetní. Zde se pak potkala
se svým budoucím manželem Benediktem Braunem,
který zde pracoval jako bezpečnostní technik. S ním jsem
pak i já několik let spolupracoval. 

Helena Braunová napsala v pozdějším období o Černé v Pošumaví několik článků, 
např. Vyprávění o Černé v Pošumaví, Podzemní lom u Muckova, Dobývání rašeliny a další.
Proto jsem ji též zařadil do nově sestavené publikace Černopošumavské vzpomínání 
z roku 2020 – viz ukázka.

PROČ ZROVNA O ČERNÉ V POŠUMAVÍ? 

VÁŽÍ MĚ K TOMU HEZKÉ VZPOMÍNKY

Přesně 4. března 1963 jsem šla poprvé po schodišti bývalého statku v Černé a měla
jsem se hlásit do práce. Na schodech jsem se setkala s pánem v brylích, ktery se mě
zeptal: „Slečno, vy jste tu asi nová, smím vědět, koho hledáte?“ Já jsem byla tou 
nesmírnou úslužností mile překvapena a řekla jsem: „Jdu se hlásit do práce a mám jít
za soudruhem ředitelem.“ A opět ten pán v brylích se usmál a zeptal se: „Smím vás 
k němu dovést? Dovolte, abych se představil. Já jsem Benedikt Braun a zde pracuji.“
Poté mi podal ruku a pak mě dovedl do ředitelny. O tři roky později jsme spolu 
uzavřeli sňatek a následovalo velké štěstí, které trvalo třicet dva let.

Už je to několik desítek let, co jsem přišla poprvé do Černé v Pošumaví. Tenkrát 
to byla půvabná vesnička s kostelem a ještě i se hřbitůvkem na břehu jezera. Dnes 
už je to velká obec.

Kolikrát jsem stála na hrázi a pozorovala vodní hladinu jezera. Jemně se vlnila 
a ztrácela kdesi v dálce za obzorem. Tam se také nádherně modraly šumavské hory.
Ta velká vodní plocha byla tak klidná – a mně se tolik stýskalo. Byla jsem poprvé tak
daleko od domova. Strašný stesk se mně zmocňoval zvláště v sobotu, když moje 
spolubydlící Maruška odjela domů a já v podvečer ucítila vůni upečených buchet. To
vonělo moc domovem. Musela jsem se rychle zavřít doma, protože do očí se draly slzy,
a já bych nepřežila, aby to někdo zpozoroval. Nikdy bych nepřiznala svoji slabost.
Tenkrát jsem chtěla dokázat tolik věcí a ukázat světu, co umím. Život však ukázal mně,
jak se mýlím. frza
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LANDAL MARINA LIPNO
Jsme největší ubytovací resort v jižních Čechách, 

situovaný u Lipenské přehrady. 
Do svého profesionálního týmu hledáme novou posilu na pozici: 

TECHNIK
n Co budeš dělat: Drobné opravy a údržba technického zařízení na apartmánech. 

Zajišťovat bezporuchový provoz a údržbu objektů v areálu.
n Co od Tebe budeme požadovat: Ochotu se učit novým věcem, časovou flexibilitu, 

manuální zručnost, loajalitu a perfektní klientský servis, pracovní zkušenosti
v oboru jsou vítané, ale nejsou podmínkou.

n Co nabízíme: Zajímavou práci v nádherném prostředí. Zaměstnanecké výhody, 
nepravidelnou pracovní dobu. Nejlepší nástupní plat v okolí. Profesní růst
včetně odborných školení a certifikátů.

Největší nástupní plat v okolí až 35.000,-/měsíc hrubého + příplatky.

RECEPČNÍ
n Co budeš dělat: Práce na recepci obnáší různorodou a zábavnou práci. Rozhodně

není nudná a jednotvárná.
n Co od Tebe budeme požadovat: Práce recepce je nejdůležitější součástí provozu

z pohledu klienta, a proto je důležitá komunikativnost, vstřícnost a ochota.  
n Co nabízíme: Různorodou práci v mladém kolektivu a nádherném prostředí. 

Zaměstnanecké výhody (příplatky za svátky a víkendy, pohotovost na 
telefonu nebo stravenky na oběd).

Nástupní plat 25.000,-/měsíc hrubého + příplatky.

VEDOUCÍ RECEPCE / BACK OFFICE MANAGER
n Co budeš dělat: Personálně i provozně řídit celý ubytovací úsek – oddělení recepce, 

rezervací a animačních programů.
n Co od Tebe budeme požadovat: Práce recepce je nejdůležitější součástí provozu 

z pohledu klienta, a proto je důležitá komunikativnost, vstřícnost a ochota.
n Co nabízíme: Práci na hlavní pracovní poměr.

Nástupní plat od 32.000,- až 37.000,-/měsíc hrubého + příplatky.

Kontaktní osoba: Ing. Nikola Märtlová 
e-mail: office@marinalipno.cz, telefon: 702 283 037
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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. března 2021.

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
Foto na titulní straně: Mgr. Aneta Černá
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