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Usnesení
Výpis z 26. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 15. 3.  2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:       

1. Schvaluje pronájem budovy č. p. 184,  paní  Polákové  
IČ 04216377 za 24 000,- Kč ročně.  

2. Pořízení změny územního plánu č. 6 
I. bere na vědomí
návrh na pořízení změny č. 6 územního plánu Černá 
v Pošumaví společnosti SAFICHEM INVEST, a.s. v rozsahu
návrhu obsahu změny v příloze č. 1 tohoto materiálu;
II. schvaluje
pořízení změny č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví;
III. rozhodlo
a) že pořizovatelem změny č. 6 bude Obecní úřad Černá

v Pošumaví, který si zajistí splnění kvalifikačních před-
pokladů pro výkon územně plánovacích činností 
uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem 
Bočkem,

b) že projektantem změny č. 6 bude společnost Projek-
tový ateliér AD s.r.o., IČ: 25194771, DIČ: CZ25194771,
zodpovědným projektantem Ing. arch. Jaroslav Daněk, 

c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 6
bude starostka obce Irena Pekárková

IV. ukládá 
starostce obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit 
zpracování návrhu změny, s tím, že kompletní náklady na
zpracování i pořízení změny budou hrazeny žadatelem.

3. Schvaluje rozpočtové opatření č.1:
příjmy 37 566,- Kč, výdaje 37 566,- Kč,
financování 0,- Kč. (příloha)

4. Schvaluje „Obecně závaznou vyhlášku obce Černá 
v Pošumaví č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu“.

5. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schvaluje účetní 
závěrku ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví bez výhrad.
Konstatuje, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje 
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky 
č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních 
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závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a finanční situace Základní a Mateřské školy Černá v Pošumaví.  A souhlasí 
s navýšením rozpočtu roku 2021 ZŠ a MŠ do vyrovnání ztráty za rok 2020 dle výsledku
hospodaření.  

6. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 547/107 o výměře 23 m2 v k. ú Černá v Pošumaví-
-Dolní Vltavice za cenu 1 000,- Kč + DPH za m2 a náklady s prodejem spojené vlastníkovi
nemovitosti parc. č. 548.                             

7. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 943/7 o výměře 230 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. 939.                              

8. Smlouvu o výpůjčce č. 39/DS/SV 1-2021 v k. ú. Černá v Pošumaví.  Pro stavbu s názvem
„Výstavba cyklostezky Černá v Pošumaví – Mokrá“ s Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o. 
IČO 659 93 390 bezúplatně.                              

9. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemky p č. 1505/2,
1505/5, 185/102, 185/69 v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro stavbu s názvem „Černá 
v Pošumaví p.č. 185/43 – Kabel NN“ pro EG. D, a.s. IČ 280 85 400 za úplatu. 

10. Zpracování a podání Žádosti o dotaci v rámci programu v gesci Ministerstva financí
298D23 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti, 
přičemž maximální výše podpory činí 90 % v maximální částce 10.000.000,- Kč, 
10 % bude uhrazeno z vlastních zdrojů.

11. Zpracování a podání Žádosti o dotaci v rámci programu v gesci MAS Rozkvět z.s. 
8. výzva Program rozvoje venkova, přičemž maximální výše podpory činí 80 % 
v maximální částce 2.000.000,- Kč, 20 % bude uhrazeno z vlastních zdrojů.

12. Zpracování a podání žádostí do programu v gesci Jihočeského kraje Krajský investiční
fond, přičemž maximální výše podpory činí 50% v maximální částce 30.000.000,- Kč, 
50 % bude hrazeno z vlastních zdrojů, např. dofinancování vlastních podílů k projektům
podpořených z jiných dotačních titulů.

13. Zpracování a podání Žádosti o dotaci v rámci programu v gesci Ministerstva vnitra
JSDH_V3_2022 Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice, přičemž maximální výše
podpory činí 50 % v maximální částce 4.500.000,- Kč, 50 % bude uhrazeno z vlastních
zdrojů.

14. Zpracování a podání Žádosti o dotaci v případě získání dotace z Ministerstva vnitra
do dotačního programu Jihočeského kraje Investiční dotace JSDHO 2022, přičemž 
maximální výše podpory jsou 2/6 v maximální částce 3.000.000,- Kč, 1/6 bude uhrazena
z vlastních zdrojů.

15. Schvaluje výsledky výběrové řízení „Obnova vodovodního potrubí za mateřskou 
školkou v obci Černá v Pošumaví“ a pověřuje starostku Irenu Pekárkovou k podpisu
smlouvy po řádném ukončení výběrového řízení s firmou ČEVAK a.s., České Budějovice.
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16. Schvaluje výsledky výběrové řízení „Dodání traktorové sekačky“ a pověřuje starostku

Irenu Pekárkovou k podpisu smlouvy po řádném ukončení výběrového řízení s firmou
Agrozet České Budějovice a.s.

17. Schvaluje zrušení výběrového řízení „ČOV Muckov“ z důvodu vyšší nabídkové ceny
pro zakázku malého rozsahu a přípravu nové výběrové řízení podle zákona. 

18. Neschvaluje umístěním podélných parkovacích stání, zpevněné přístupové cesty, 
přípojky splaškové kanalizace a vyústění dešťové kanalizace na pozemcích p. č. 195/1,
1505/5a 1506/135 v k. ú. Černá v Poš.  

19. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č  70/1 s Biskupstvím českobu-
dějovickým za 10 Kč/m2 a rok.

20. Schvaluje zápis v Kronice 2020.

21. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 187/14.

22. Zveřejnění záměru směnit části pozemku p.č. 12/18, 11/1 a 12/26.  

23.  Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 57/1.  

24. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 6 000,- Kč z rozpočtu obce Černá v Pošumaví,
která nemá charakter veřejné podpory pro Aqualung club Klub sportovního potápění
IČ 00476382.  Dotace bude použita na činnost klubu.

Zápis do mateřské školy
V první polovině května 2021 proběhne zápis 

do Mateřské školy Černá v Pošumaví. 
Termín a upřesňující informace, které vyplynou z momentální pandemické situace,

zveřejníme na našich webových stránkách v sekci Aktuality, 
v místním rozhlase a ve Zpravodaji. 

Potřebné tiskopisy si můžete stáhnout na webu mateřské školy, 
nebo vyzvednout osobně po jejím otevření. 

K zápisu by se měli dostavit ti rodiče, jejichž děti dosáhnou k 31. 8. 2021 věku 5 let 
a všichni, kteří chtějí, aby jejich dítě nastoupilo v září 2021 

i kdykoliv v průběhu školního 2021–2022.
H. Kliková
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Blahopřejeme
V dubnu svá výročí oslaví

paní Eva Šmahelová, 
paní Malvína Pešková
a pan Bohuslav Švarc. 

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Od pondělí 6. 4. 2021 začne oprava vodovodu 

a komunikace v ulici ke školce.
Rekonstrukce začne od kempu směr do obce. 

PROSÍME OBČANY, 
ABY DO ULICE NEVJÍŽDĚLI.

NABÍDKA PRÁCE
ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví hledá od 1. 7. 2021

kuchaře/kuchařku. 
Pracovní doba je jednosměnná. 
Plat je podle platných tabulek. 

Životopis zašlete/předejte do školy do 25. 4. 2021. 

Podrobnosti se dozvíte na tel. čísle 380 744 214. 

OZNÁMENÍ
Obec Černá v Pošumaví získala dotaci 

přes Svazek lipenských obcí na kompostéry.
Prosíme o nahlášení zájemců o kompostér na email:

obec.cernavposumavi@email.cz,
případně vhozením lístku do poštovní schránky 

u obecního úřadu.
Na lístek napište jméno, příjmení a číslo popisné.

Kompostéry se začnou rozdávat zdarma oproti 
podpisu v měsíci červen až září.

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.

Očím odešli,
v srdcích zůstali...

V měsíci březnu nás 
opustila 

paní Jana Fučíková.

Zpravodaj_4_2021_Sestava 1  30.03.2021  8:29  Stránka 5



ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

06
Osobní asistence je v pandemii ještě potřebnější

Osobní asistence při ne-
ziskové organizaci ICOS Český
Krumlov pomáhá seniorům
i dětem a dospělým se zdra-
votním postižením, kteří po-
třebují pomoc druhých. 

Nejčastěji v domácím
prostředí, ale i například při
doprovodech k lékaři. Počet
klientů a zájemců o službu
Osobní asistence, která fun-
guje již od roku 2008, roste
každý rok. V době pandemie
ale počet zájemců přibývá
rychleji. Zvlášť u seniorů,
kteří potřebují pomoc, ale
mohou přes svá omezení či
onemocnění zůstávat doma.
S podporou. A tou je Osobní
asistence, která se jen loni
pravidelně starala o téměř
50 klientů. 

„Stáří, nemoc či zdravot-
ní postižení nemusí ihned
znamenat odchod do ústav-
ního zařízení, dotyčný může
zůstat doma, kde je zvyklý
žít celý život, kde to zná, cítí
se dobře a kde je šťastný,“
upřesňuje Martina Bártová,
vedoucí služby Osobní asis-
tence a pokračuje: „Z naší
strany jde o různou míru
podpory a pomoci – někdo
potřebuje celodenní dohled,

jiný jen například pomoc 
s hygienou a zajištěním stravy
či vařením, další potřebuje
nákup, úklid, odvoz k lékaři.
Jednomu postačí naše asis-
tence 2x týdně, jiný ji potře-
buje denně i několikrát. 

Osobní asistence 
může pomáhat každý 
den v týdnu

Funguje každý den od 7 do
19 hodin včetně víkendů.
Tým osobních asistentek 
využívá 6 služebních vozů,
jedno z aut je upravené 
k převozu imobilních osob.
Díky vozidlům dojede kam-
koliv po celém Lipensku. „Ke
každému klientovi přistupu-
jeme individuálně, klient si
sám určí, jak častá a jak
dlouhá bude asistence, s čím
potřebuje pomoci. Na zákla-
dě jeho požadavků je sepsá-
na smlouva o poskytování
osobní asistence. Tu může
klient rozšířit či upravit tak,
aby mu co nejlépe vyhovo-
vala,“ dodává Martina Bár-
tová.

V pandemii potřebuje
Osobní asistenci čím dál
více lidí

Ingrid Jílková, výkonná ředi-
telka ICOS Český Krumlov
upřesňuje: „Tato doba pro-

hlubuje sociální izolaci ně-
kterých seniorů. Omezení
kontaktů s rodinou, známými
a přáteli znamená často
větší potřebu osobní asis-
tence. Nezřídka pandemie
komplikuje pomoc dosud
pečujících příbuzných, kteří
jsou sami nemocní, v karan-
téně nebo musí zajistit péči
o děti. Snažíme se navyšo-
vat naše kapacity tak, aby-
chom vyšli vstříc novým
potřebám, i novým klien-
tům. Jako tým osobní asis-
tence jsme od listopadu
pravidelně testovány a do-
držujeme maximální mo-
žnou ochranu sebe a tím i
našich klientů. I díku tomu
zatím zvládáme poskytovat
asistenci bez toho, aniž by
se u nás nákaza objevila,“
uzavírá Ingrid Jílková. 

V případě, že vy nebo
člen vaší rodiny potřebuje
pomoc, neváhejte nás kon-
taktovat: 

Martina Bártová 
vedoucí osobní asistence

e-mail: bartova@latran.cz
tel.: 773 587 758.

Informace naleznete na:
www.

asistence.krumlov.cz

Hana Šustrová, 
ICOS Český Krumlov
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Vzpomínka na pamětnici
Dne 19. března 2021 se

konalo v Obřadní síni na 
hřbitově v Českém Krum-
lově poslední rozloučení 
s paní Antonií Káparovou,
která ve svých 77 letech
odešla z tohoto světa.

Vzpomínku jí v našem
Zpravodaji věnujeme proto,
že byla i pamětnicí a obyva-
telkou Dolní Vltavice. Při 
setkání pamětníků a rodáků
v Dolní Vltavici poskytla roz-
hovor, který Vám předklá-
dám.

Antonie Káparová (ro-
zená Sojková), Dolní Vltavice
– Český Krumlov, 74 let,
vdaná, dvě děti
/Rozhovor pořízen pro bro-
žuru o Dolní Vltavici při příle-
žitosti akce Dolní Vltavice žije
– 12. srpna 2019. Rozhovor
vedl a zapsal Pavel Pechoušek/

Jsem narozená v Rumun-
sku a v roce 1946 jsme jeli
do tehdejšího Českosloven-
ska. Byli jsme ti, kteří měli
osídlit československé po-
hraničí. Naše rodina byla
původem ze Slovenska, v Ru-
munsku jsme nežili dlouho.
Babička byla od Trenčína 
a odešli s dědou do Rumun-
ska hledat práci. Nejprve
tam žili trochu jako indiáni.
Vykáceli les, měli tam posta-
venou kolibu, ale pak po-
stupně bohatli.  

Naši tam měli už posta-

vený svůj domek, chovali
dobytek. Dodnes nechápu,
proč se rozhodli odejít. Jed-
no je jisté, že bratr a sestra
mojí babičky odjeli tehdy do
Ameriky, kde žili ve městě
Saint Paul a obrovsky tam
zbohatli na lodní dopravě.
Vlastní loděnice.

Nechápu, proč se od sebe
trhli... Často babičku lákali,
aby za nimi přijela. Já jsem
byla rozhodnutá, že poletím
s ní. Když si ale babička řekla,
že odletí, tak vážně onemoc-
něla a zemřela.

Potom, co jsme přišli do
Československa, jsme nej-
prve žili v Zadní Zvonkové.
Tam bylo tehdy hodně Slo-
váků. Docházelo ale k velkým
nepokojům, protože část
nově příchozích převáděla
emigranty za hranice. Celá
vesnice to věděla, a tak se
děti ve škole hádaly: „Tvůj
táta převádí přes hranice!“

Byla tam jedna učitelka,
komunistka, a to byl konec,
protože byl do všeho zaple-
tený i můj strejda. Přišli esté-
báci, nastaly výslechy a už
jsme se stěhovali do Dolní
Vltavice. Tehdy jsem začala
chodit do školy. Psal se rok
1951. Ve Vltavici jsme dostali
ohromný statek po odsunu-
tých Němcích. Matka dělala
u státních statků a táta byl
dřevorubec.

Bydleli jsme nedaleko
mostu, kde stála socha sva-
tého Jana Nepomuckého.
Můj soused byl Tonda Pártl.

Mám hodně vzpomínek,
hezké, ale i ty, které bych
nejraději vymazala. Nerada
vzpomínám na našeho tříd-
ního učitele. Ten nás jednou
se sestrou donutil, abychom
si před celou třídou svlékly
sukně a on nám dal na
zadek pravítkem tak, až nám
tekla krev. Mně bylo tehdy
13 let. Následně nám začaly
rány hnisat, a tak nás mamka
vzala k doktorovi do Krum-
lova, vše nahlásila, vysvětlila
původ zranění a ze dne na
den jsme měli jiného učitele.

Nebo jsme měli hodinu
náboženství a pan farář byl
veliký nadšenec do motýlů.
Tak stačilo jen říct: „Velebný
pane, já jsem viděl krásného
motýla!“ „Kde? Kde?“, ptal se
farář. Pak už jsme jen celé
odpoledne běhali po louce
a chytali motýli do síťky.
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Opravdu ale vzpomínám

na Dolní Vltavici jako na nej-
lepší dětství. Jako děti jsme
držely dohromady, a když
jsme něco provedly, tak jsme
se navzájem podpořily.

Do měšťanky jsme cho-
dili spolu do Horní Plané, to
znamenalo každý den na vlak
do Hůrky pěšky, to je asi
devět kilometrů. Jezdili tudy
péesáci do Horní Plané pro

poštu, tak nás často brali na
vůz a v zimě na sáně. Když
ale nejeli, tak jsme museli
pěšky.

V Dolní Vltavici jsme zů-
stali jako jedni z posledních.
Tátovi nebyli schopní najít
jiné ubytování, lesy neměly
žádné byty.

Nakonec jsme se přestě-
hovali do Sedlice u Českého
Krumlova. Ale bez auta se tam

nedalo žít, protože v místě
nebyly žádné služby a do
města to bylo velice daleko.

Po nějaké době jsme
skončili v Českém Krumlově.
Pracovala jsem jako dělnice
v krumlovské Liře, po deseti
letech jsem odešla do Jitony,
kde jsem rovněž pracovala
ve výrobě.

frza

Radslav je téměř již pa-
desát let  naší největší chato-
vou osadou. Nevím přesně,
kolik je tam nyní chat, ale
před časem se uvádělo 221
a zřejmě se to lišit moc ne-
bude. 

Být samostatnou obcí si
Radslav také moc neužila,
vždy byla součástí jiné obce
nebo zpočátku rychty. Její
vznik se datuje až po roce
1440, poprvé je uváděna
Radslav v urbáři z roku 1445
pod jménem Radczlaw. Já se
však domnívám, že v souvi-
slosti s okolím, které vlastnil
Hirzo z Klinkenbergu již od
roku 1268, určitě tam byla
zahrnuta i Radslav a dokon-
ce to i některé prameny uvádí.
Zřejmě se však při různých
zápisech na Radslav poza-
pomnělo. Stejně tak jako na
Bližnou, která je stoprocent-
ně hirzovským zbožím z roku
1268, ale pak se až do roku

1445 její jméno nikde ne-
uvádělo.

My máme nyní zafixován
pro Radslav německý název
Rattschlag, protože právě 
v době po roce 1440 se uží-
vala jména končící na -schlag,
což znamená paseka. 

Jak vlastně jméno vznik-
lo, o tom stále existují do-
hady. Vždyť první jméno,
které se objevilo je výše uve-
dené Radczlaw a po dalších
létech pak již Radslaw. Co
když to pojmenování bylo
po nějakém osídlenci, kolo-
nistovi. Je přímo známé jmé-
no Daniel Ratchläger, který
mezi roky 1650 až 1666  kou-
pil  dům č. 2  v Radslavi a jeho
bratr, Georg Ratschläger,
koupil dům č. 6 v roce 1690.
Je to však jen možnost, že
pojmenování je po nich, ale
skutečně se Radczlaw obje-
vuje o 250 let dříve, takže
spíše to  bude jinak.

Radslav, jak jsem již uvedl,
patřila od samého počátku
(1445) pod rychtu Mokrá,
kam ostatně patřily všechny
vesnice. Od roku 1595, kdy
vznikla rychta Wltaw (Dolní
Vltavice), patřila Radslav spo-
lu s Bližnou i Černou pod
tuto rychtu. 

Od roku 1686 vzniká sa-
mostatná  rychta Černá, ale
Radslav, která patří k Bližné
zůstává pod rychtou vltavic-
kou. V roce 1692 se osamos-
tatní i Bližná s Radslaví jako
nová obec a Vltavice je sa-
mostatná. V dalších letech,
od roku 1869, pod názvem
Rathschlag, zůstává prakticky
až do roku 1950 osadou
obce Bližná. 

V letech 1961 až 1972 je
uváděna jako část obce Černá
v Pošumaví a k 1. 1. 1973
funguje pouze jako chatová
oblast.

frza

ZPRAVODAJ

Krátce o Radslavi
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Podobně jako na Mokré
a na Bližné, tak i zde na 
Radslavi, celá dlouhá léta
nebyla kaple v popředí
zájmu nikoho. MNV se o ta-
kovéto stavby nestaral, před-
pokládalo se, že je to ma-
jetek církve. Na Radslavi se
kaple ponechala osudu, na
Bližné a Mokré se využívaly
například k uskladnění sta-
vebního materiálu. Teprve
po roce 1990 se udělala in-
ventura těchto sakrálních
památek a začala postupná
obnova.

Ani v kronikách nejsou 
o kaplích celkem žádné
zmínky. Mluví se např. o vý-
měně zvonu dne 11 .dubna
1937, který už byl poško-
zený a sloužil od roku 1874.
Předpokládám tedy, že je
to doba výstavby kaple.
Zvon si tehdy převzal a no-
vý dodal zvonolitec Rudolf
Perner z Českých Budějovic.
Kaple byla současně uvnitř 
i zvenku nově vymalována
malířem Adolfem Tusset-
schlägerem z Dolní Borkové
a vysvěcena byla téhož dne
dolnovltavickým duchovním
děkanem Schwarzbauerem.
Náklady na renovaci kaple 
a zvonu byly uhrazeny ze
sbírky mezi obyvateli Rads-
lavi, která vynesla 1 030 Kč. 
Za zvon bylo vydáno 930,40
korun a za malíře 200 Kč.

Zvon byl naladěn na tón
„B“, měl průměr 42,2 cm 
a vážil 39,8 kg. Za starý 
zvon, který vážil 32,5 kg 
obdržela obec 10 Kč/1 kg.

V roce 1995 se přistou-
pilo k celkové rekonstrukci a
opravě kaple. Vítěz výběro-
vého řízení – firma Kohout
Company s.r.o. z Českého
Krumlova stavbu provedla 
v hodnotě 464 136 Kč.

Oprava, která byla z 90 %
hrazena obcí Černá v Pošu-
maví a z 10% z darů rakou-
ských a německých občanů,
byla dokončena v září 1995.
V kapli byl osazen zvon, kte-
rý darovali pánové Anton
Kinderman a Johan Schläger
z Aigenu, bývalí obyvatelé 

z Aigenu, bývalí obyvatelé 
z Kyselova, resp. Dolní Vlta-
vice.

Součástí opravy kaple
bylo sejmutí střechy a podle
této předlohy byla vyrobena
přesná kopie krovu se zvo-
nicí a šindelovou krytinou.
Výrobu krovu provedli tesaři
– bratři Šlakovi z Horní Plané.

Nakonec byly provede-
ny drobné opravy fasády 
a vnitřní a vnější vybílení 
v hodnotě něco málo přes
10 tis. Kč.

Na kapli je v současnosti
umístěna mapka původních
stavení v Radslavi před za-
topením přehradní nádrží
Lipno.

frza

Radslavská kaple

Kaple v Radslavi před opravou byla v hodně špatném stavu.
Obnovy se dočkala v roce 1995.
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Před několika lety jsem
často konal pravidelné pro-
cházky a několikrát jsem 
absolvoval trasu z Černé přes
Jestřábí, Radslav a přes Bliž-
nou zpět. Všude je vždy něco
k vidění i k fotografování 
a zapsání. Stejně tak i tento-
krát, kdy hlavním bodem
procházky byla chatová osa-
da Radslav a její pamětihod-
nosti. Kaple a památné, stá-
tem chráněné stromy. Pře-
devším lípy. V Radslavi, ře-
čeno slovy básníka „lípa
větve rozprostírá“ již 373 let.

Lípa velkolistá na Rad-
slavi patří podle údajů  mezi
šest památných velkolistých
lip v celém českokrumlov-
ském regionu a dokonce jen
ke dvěma, které leží na území
Chráněné krajinné oblasti
Šumava. Ta druhá je shodou
okolností rovněž na našem
území, a to u Stinyho kaple
na Dolní Vltavici.

Lípa na Radslavi stojí před
statkem č.p. 2, tzv. Maxlovým
dvorem a podle údajů byla

vysazena u příležitosti ukon-
čení Třicetileté války Vest-
fálským mírem v roce 1648.
Třicetiletá válka přinesla i do
naší oblasti velkou zkázu,
selský stav byl vyloupený 
a zadlužený, celé vesnice
zničené, pole a louky ležely
ladem. 

Dům č.p. 2 na Radslavi
vlastnil v roce 1600 Maxl
Prunner, proto i název Maxl.
Dalším vlastníkem byl Da-
niel Ratschläger, který někdy
mezi léty 1650 až 1666 
postavil dům čp. 3 v Dolní
Vltavici a  spolu se svým
bratrem Georgem je někte-
rými historiky považován 
za zakládajícího kolonistu 
v Radslavi právě po Třiceti-
leté válce. Samotné jméno
Radczlav se ovšem objevuje
už o 250 let dříve.

Úvaha, že vysazená lípa
může být jeho dílem, je tedy
reálná, ovšem, zda to bylo
na počest konce války, to
tvrdit nelze. V té době právě
lidé vysazovali stromy v blíz-

kosti svých obydlí a lípě byla
přisuzována jakási ochranná
síla. Věřilo se, že do ní neudeří
blesk, že ochrání stavení před
působením démonů a že
jejím lýkem je možno spou-
tat vodníka. Proto lidé tyto
stromy chránili jako posvát-
né, přestože to byly stromy
vysazené na památku jakési
události, čili dnes označo-
vané jako stromy památné. 

Stejně tak lidé vedle lípy
vysazovali i duby a právě
tyto dva druhy, víceméně
dosti rozšířené, se později
staly národními symboly na-
šich sousedících zemí. V ob-
rozenecké době básník Ján
Kollár určil lípu jako strom
slovanské vzájemnosti a lípa
byla posléze zvolena naším
národním stromem. Stejně
tak se stal dub národním
stromem Německa. 

Na Radslavi poněkud níže
vpravo  najdeme i památný
a chráněný dub letní s obvo-
dem kmene 365 cm.

frza

Radslavská památná lípa

Pohled od kaple na část Radslavi v 60. letech 20. století
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Křížovka s trochou historie – Radslav 
V celém českokrumlovském regionu je zaznamenáno šest památných velkolistých lip

a z nich dvě se nachází na katastru naší obce. Jedna je u Stinyho kaple na Dolní Vltavici 
a ta druhá v chatové osadě Radslav. Tato lípa se nachází u tzv. 1. ČÁST TAJENKY (žlutě), 
což byl 2. ČÁST TAJENKY (zeleně) tehdy č.p. 2, který vlastnil v roce 1600 Maxl Prunner. 

Podle neoficiálnách dat byla vysazena údajně u příležitosti ukončení Třicetileté války
Vestfálským mírem v roce 1648. Lípa by tedy měla být stará 373 let. Obvod kmene ve výšce
130 cm činil v roce 2010 celkem 634  cm. Svým obvodem by měla být druhá v regionu, tou
první s obvodem 718 cm je  lípa na návsi ve Zlaté Koruně.

1 – školní předmět /period. tabulka prvků/
2 – američtí indiáni
3 – hovorově auto přepravující zákazníka

na objednanou adresu
4 – šat
5 – hudební nástroj
6 – ne křivá – čteno odspodu
7 – část obce
8 – chem. prvek Na
9 – čalamáda v srbské kuchyni     

10 – součástka se dvěma elektrodami
11 – duben
12 – násilné trhání
13 – vězení hovorově
14 – např. redukční 
15 – parazitární kožní onemocnění
16 – nástěnné svítidlo
17 – český spisovatel – Jakub …
18 – uzávěr láhve
NÁPOVĚDA:  ajvar

frza
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n Noviny, časopisy, lepenkové a kartonové krabice, 
papírové sáčky, letáky, knihy a sešity, kancelářský papír.

n Papír nemusí být zbaven kancelářských sponek nebo
plastových fólií použitýchna obálkách.

n Pokud vyhazujeme objemné krabice, měly by být rozlo-
ženy, aby nezabíraly velký objem v kontejneru.
Opravdu prosíme objemné krabice rozložit sešlápnout.

Děkuji.
I. Pekárková starostka

Co patří do modrého kontejnery na papír 
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