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Usnesení 
 

Výpis z 29. zasedání zastupitelstva  
Obce Černá v Pošumaví ze dne 28. 6. 2021  

Zastupitelstvo obce:           
1. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet 

bez výhrad za rok 2020 včetně zprávy od nezávislého  
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za  
rok 2020, která konstatuje, že byly zjištěny nevýznamné 
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků 
uvedených pod písmenem c) odst. (3) §10 zákona č. 420/ 
2004 Sb.  /přílohy 3/  

             
2. Schvaluje, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje  

v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky  
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu  
účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku  
schvaluje.  Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu 
hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši  6 071 334,95 
za rok 2020 na účet nerozděleného zisku. /přílohy 4/    

 
3. Schvaluje rozpočtové opatření č. 4: příjmy 239 502,- Kč, 

výdaje 239 502,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha) 
 
4. Schvaluje přidělení bytu č .p. 19  K. S. 

Schvaluje přidělení bytu č. p. 36  H. K. 
    
5. Schvaluje uzavření dodatku s manželi Hůlovými na  

prodloužení lhůty termínu do 31. 10. 2021 pro zápis ro- 
dinného domu do Katastru nemovitosti na pozemku  
p. č. 211/247 a p. č. 250 v k.ú. Černá v Pošumaví, s tím, 
nebude-li termín splněn, uhradí smluvní pokutu v plné 
výši.     

 
6. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na část pozemku p.č. 428/1 v k. ú. Černá  
v Pošumaví. Pro stavbu s názvem „Jestřábí  428/10 NN“   
pro  EG.D, a.s. IČ 280 85 400 za úplatu.  

 
7. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene na části pozemků p.č. 450/113, 450/114, 490/1  
a 494/1 v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro stavbu s názvem 
 „Radslav ch380-NN“ pro EG.D, a.s. IČ 280 85 400 za úplatu.  
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8. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemků 
p.č. 1493/18, 1501/11 a 1508/27 v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro stavbu s názvem  
„11010-102613, 0265-21 Marina Černá v Pošumaví _FTTH“ (Komunikační vedení  
a zařízení) pro CETIN, a.s. IČ 040 84 063 za úplatu a s podmínkou přeložení vedení  
veřejného osvětlení. 

        
9. Na základě předložených protokolů z jednání komise pro hodnocení a posouzení  

nabídek, zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na „Novostavbu 12-ti bytových  
jednotek-ETAPA III“ s vybraným dodavatelem firmou STAVING CB s.r.o., Nová Ves 120, 
373 15 Nová Ves, IČ: 280 74 599, jejíž nabídka byla vyhodnocena dle jediného  
hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny jako nejvýhodnější. Zastupitelstvo  
obce pověřuje starostku obce Irenu Pekárkovou k podpisu smlouvy s vybraným  
dodavatelem, a to po uplynutí zákonných lhůt bránícím jejímu podpisu a dle  
podmínek uvedených v zadávacím řízení. 

 
10. Schvaluje prodej pozemku p. č. 187/79 o výměře 70 m2 v k. ú Černá v Pošumaví  

– Jestřábí, za cenu 500,- Kč + DPH a náklady s prodejem spojené dle GP č. 2702-74/2021 
vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov vlastníkovi nemovitosti p. č. 
347/13.    

                              
11. Schvaluje prodej pozemku p. č. 510/13 o výměře 11 m2 v k. ú Černá v Pošumaví  

– Radslav, za cenu 100,- Kč + DPH a náklady s prodejem spojené vlastníkovi nemovi- 
tosti p. č. 505/35.                                 

 
12. Schvaluje prodej pozemku p. č. 510/8 o výměře 8 m2 v k. ú Černá v Pošumaví – Radslav, 

za cenu 100,- Kč + DPH a náklady s prodejem spojené vlastníkovi nemovitosti p. č. 
505/33.                                 

            
13.  Schvaluje vypsání výběrového řízení na výkon stavebního dozoru a koordinátora 

BOZP na  „Novostavbu 12-ti bytových jednotek-ETAPA III.“  
             
14. Schvaluje vypsání výběrového řízení na část cyklostezky Černá v Pošumaví – Mokrá. 
 
15. Schvaluje vypsání výběrového řízení na parkoviště u č.p. 36.      
 
16. Schvaluje dodavatele materiálu ELEKTRO SMS a zhotovitele pana P. Strnada na akci 

„Oprava veřejného osvětlení v obci Černá v Pošumaví.“            
 
17. Revokuje usnesení 28. bod. 6. ze den 31. 5. 2021. 
 
18. Revokuje usnesení 28. bod. 1. řádek 2 ze dne 31. 5. 2021.                                    
 
19. Schvaluje podání žádosti na pronájem části pozemku p. č.  1506/1 a části pozemku  

p. č 1508/1 za účelem údržby veřejných ploch.   
 
20. Schvaluje dar ve výši 30 000,-Kč obcím, které zasáhlo ničivé tornádo (Moravská Nová 

Ves, Lužice, Mikulčice, Hrušky). 
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Blahopřejeme  
V letních měsících svá  

výročí oslaví  
paní Anna Gažáková,  

paní Monika Záhorová,  
paní Božena Musilová,  

paní Anna Čurdová,  
paní Jana Čertická, 

pan Vincenc Pocklan,  
pan Jan Študlar,  

pan Pavel Rychnovský,  
pan Julius Plavucha a  
pan Václav Hovorka. 

 
 
 
 
 

Všem jubilantům  
přejeme vše nejlepší,  
hodně štěstí, zdraví  

a pohody  
v osobním životě.  

Za SPOZ Věra Daňová

Očím odešli, 
v srdcích zůstali...  

V červnu nás opustila  
paní Božena Vrbová. 

 

Timea Kunc

Mateo Fikar

Marie Šidlová

Vítání nových občánků 
 

5. června byly slavnostně přivítány tyto děti: 

Benedikt Zimmel

Lukáš Brůha

Tobiáš Šimon Koiš
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Zprávičky ze školky

Koncem školního roku 
jsme se s uvolněním vlád-
ních opatření mohli ve škol-
ce trochu více „nadechnout“ 
a alespoň z části nahradit 
neuskutečněné aktivity. 

S dětmi jsme oslavili je-
jich svátek zábavným dopo-
lednem na zahradě, více než 
jindy jsme se věnovali růz-
ným pokusům a bádáním, 
které děti velmi baví. Do-
konce jsme se díky techni-
ce v rámci našeho projektu 
spojili on-line s Vědeckotech-
nickým muzeem ve Vídni  
a s dalšími asi 60 školkami  
v Čechách a Rakousku a spo-
lečně jsme v přímém pře-
nosu dělali pokusy. 

Protože jsme v době zvý-
šených opatření nemohli 
oslavit společně s rodiči ně-
které tradiční svátky, sloučili 
jsme je do jedné nové akce 
pod názvem „Pohádková 
cesta naší rodiny“, kdy ro-

diče se svými dětmi vyrazili 
na trasu podle plánku, plnili 
cestou různé úkoly, a když 
se správně trefili do cíle, če-
kalo je v kempu Jestřábí 1 
překvapení v podobě ob-
čerstvení. Moc děkujeme 
panu P. Benešovi za vstříc-
nost a poskytnutý azyl. 

Absolvovali jsme také vý-
jimečný výlet, sice za humny, 
ale o to příjemnější. Společ-
nost Lipno Line jen pro nás 
a naše kamarády ze ZŠ zce-
la zdarma vypravila parník  
a my jsme tak mohli sledo-
vat blízké okolí z vodní hla-
diny. Navíc jsme měli ještě 
možnost vystoupit v Horní 
Plané, pohrát si na pláži  
a smlsnout zmrzlinu. Moc 
děkujeme za krásný zážitek. 

Po loňské vynucené pau-
ze jsme se mohli vrátit k na-
šemu tradičnímu Pasování 
předškoláků na školáky a spa-
ní ve školce přes noc. Roz-

loučení se školkou vtipnou 
pohádkou a následné po-
výšení dětí na školáky opět 
umocnil herecký výkon di-
vadla KOS, kdy nejedno oko 
nezůstalo suché. Předškoláci 
pak prožili ve školce večer 
plný aktivit, které za běžné-
ho provozu jen tak nedělá-
me. Třešničkou na dortu pak 
byla poslední dopoledne 
školního roku návštěva Win-
dy Pointu. Tým Windy Pointu 
pro nás připravil kromě 
zmrzlinových pohárů a kok-
tejlů také parádní šou plnou 
hudby, tance a barmanského 
vystoupení.  

Doufáme, že kromě na-
šeho velkého „díky“ za tento 
sponzorský dar jim byly ma-
ličkou odměnou i rozzářené 
oči našich dětí. 

A teď už nám nezbývá 
než popřát všem hezké  
a pohodové prázdniny. 

Kolektiv MŠ 

Na výletě parníkem. Pasování na prvňáčky.
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Chceme se rozloučit s tímto opět zvláštním školním rokem, který byl obtížný jak 
pro učitele, tak pro žáky i rodiče. Chceme poděkovat všem, kteří školu podporují  
a spolupracují s námi.   
n V červnu jsme uskutečnili výlet s MŠ. Projeli jsme se parníkem do Horní Plané (a zpět) 

a tam jsme si koupili zmrzlinu. Koncem června jsme se také vykoupali v Lipně. Tím jsme 
zakončili celoroční školní projekt „Voda kolem nás“.  

n Dále jsme měli dopravní výchovu, při které jsme plnili jízdu zručnosti a žáci 4. ročníku 
získali průkaz cyklisty.   

n Jako každý rok paní starostka pasovala žáky 1. ročníku na „Malé čtenáře“.  
n 30. 6. bylo rozdáno vysvědčení a pak jsme se vydali na tradiční oblíbený pohár do  

hotelu Racek – děkujeme vedení hotelu za každoroční vstřícný přístup. 
Žáci ZŠ 
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Ze školních lavic

Pasování prvňáčků na „Malé čtenáře”. Dopravní výchova.
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II. ročník tenisového turnaje

S chutí, elánem a nad-
šením vstupovali hráči do  
II. ročníku tenisového tur-
naje, který se uskutečnil  
v sobotu 5. června 2021 od 
9 hodin na kurtech hotelu 
Racek v naší obci. Po úspěš-
ném I. ročníku, který pro-
běhl v roce 2020 v Horní 
Plané, zorganizoval pokra-
čování turnaje u nás Zdeněk 
Holub, hráč a zaměstnanec 
hotelu Racek. A udělal dob-
ře, turnaj se povedl, přes-
tože závěr pokazila bouřka  
a déšť. K průběhu celého 
turnaje mi řekl:  „Účast na  
letošním ročníku byla hoj-
nější, dali jsme dohromady 

šest družstev a hráli systé-
mem každý s každým. Nor-
málně by to bylo 15 zápasů, 
ovšem vzhledem k tomu, že 
odpoledne se počasí poka-
zilo, chyběly každé dvojici 
dva zápasy. Přesto jsme byli 
spokojeni a v závěru se ra-
dovali z hodnotných cen. Na 
1. místě se umístila dvojice 
Luboš Škabroud a Dana Ku-
jalová, druzí byli Karel Turek 
a Jan Daňo a na třetím místě 
Zdeněk Holub a Petr Krou-
pa. Z naší obce pak ještě 
hráli Jan Rizák, Michal Čerkl 
a Pavel Vrba. Především 
bych však chtěl poděkovat 
našim sponzorům, kteří vě-

novali pro závěrečné vyhod-
nocení hodnotné ceny. Jed- 
ná se především o Romana 
Najbrta, majitele hotelu Ra-
cek, dále přispěl Petr Štěrba, 
Ing. Jakub Suchánek a Ing. 
Štefan Smolen. V hotelu 
Racek nám připravili výbor-
ný guláš, Jan Rizák věnoval 
sud piva ze svého pivovaru 
a tak s celým průběhem  
turnaje jsme spokojeni“.  

Na závěr mohu konsta-
tovat, že jsem byl pozván  
k celkovému vyhlášení cen  
a předání vítězům, což do- 
kumentuji několika fotogra-
fiemi. 

frza a Zdeněk Holub  

                       Závěrečné foto na kurtech.                                                                    Vítězná dvojice. 

KOMPOSTÉRY  
Z důvodu nedostatku materiálu je posunut termín dodání kompostérů. Vaše došlé žádosti 
evidujeme na obecním úřadě.  Jakmile budeme vědět termín dodání, budeme Vás informovat. 

Obecní úřad 
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V době, kdy do obce při-
cházeli první dosídlenci, 
ještě stále zde žili němečtí 
obyvatelé, které však čekal, 
na základě Jaltské konferen-
ce, postupný odsun. Byl to 
velký zásah do života přede-
vším prostých, obyčejných 
obyvatel, kteří dodnes stále 
pociťují křivdu a odsun na-
zývají vyhnáním.  

Jedním z nich byl i pan 
Helmut Nodes, který v době 
odsunu byl tříletým chlap-
cem a své vzpomínky má 
především od svého dědeč-
ka. On je jakýmsi představi-
telem skupiny krajanů, bý- 
valých rodáků z Dolní Vlta-
vice. Jeho vzpomínky a ná-

zory je možno považovat za 
platné i pro ostatní rodáky, 
které potkal tento neblahý 
osud. Řada z nich se zúčast-
nila již zmíněné akce „Dolní 
Vltavice žije“, což symbolizo-
valo vzájemnost, přátelství  
a spolupráci v budoucnu. 

Helmut Nodes dnes žije 
ve městě Mühldorf am Inn  
a pracoval jako diplomovaný 
sociální pedagog v psycho-
terapii. V poskytnutém roz-
hovoru vzpomínal: 

„Narodil jsem se v roce 
1943 v maličké osadě Kozí 
Stráň (Geisleiten), která pat-
řila pod dolnovltavickou far-
nost. Celá rodina pracovala  
v zemědělství, obhospoda-
řovala několik hektarů po-
zemků na české straně pro- 
tékající řeky Vltavy a podob-
ně velké území na rakouské 
straně. Tehdy tu ještě logicky 
lipenská nádrž nebyla. Žil 
jsem zde do 10. července 
roku 1946, kdy jsme museli 
pryč. 

Pamatuji si dobře, jak 
jsem jezdil s otcem na kole 
do kostela. Velice dobře si 
vzpomínám i na náš dům. 
Nepamatuji si nějaké dlouhé 

časové sekvence, spíše chvil-
ky strávené s dědečkem. Na 
něj mám opravdu mnoho 
vzpomínek, protože jsem ho 
miloval. Možná i z toho dů-
vodu, že otce jsem si příliš 
neužil. Táta se vrátil po pěti 
letech z války, tři roky po  
odsunu měl už v Bavorsku 
nehodu, při které zemřel.  

Můj dědeček byl velice 
moudrý a zkušený muž. Živil 
se tím, že těžil rašelinu, která 
byla pro toto území typická.  
Otec pracoval v zemědělství. 
Dědeček mi vždy vyprávěl, 
jak většina Dolnovltavických 
v roce 1938 vítala německou 
armádu a tím Hitlerův režim. 
Wehrmacht pochodoval v ro- 
ce 1938 skrze Dolní Vltavici  
a obyvatelé tleskali a rado-
vali se. Tušil, že to všechno 
asi nedopadne dobře. Vždy 
zdůrazňoval, že to byl začá-
tek konce a odsun byl mimo 
jiné důsledkem toho, co se 
stalo v roce 1938.  

Na osudný den, kdy jsme 
museli opustit svůj dům  
i tehdejší Československo, si 
pamatuji velice živě. Byli 
jsme všichni doma. Věděli 
jsme, že se to stane, ale den 
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HELMUT NODES  

– vzpomínky pamětníka a rodáka  
Ještě jednou se vracím k historicky největší kulturně-společenské akci naší  

obce  –  „Dolní Vltavice žije“, která se odehrála v druhé polovině roku 2019. Součástí  
bylo i setkání pamětníků, z nichž mnozí jsou i rodáci, což se týká i pana Helmuta Nodese. 
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jsme neznali. Ráno k nám 
přišli vojáci s tím, že se večer 
musíme hlásit na shromaž-
dišti v Českém Krumlově. 
Nastal chaos, protože si kaž-
dý s sebou mohl vzít pouze 
30 kilogramů. Když jsme jeli 
do Krumlova na koňském 
povoze, tak rodiče vzpomí-
nali na to, co kde nechali  
a zapomněli si vzít s sebou. 
Bylo to strašné. Nebyli bo-
hatí, ale všechny osobní věci 
jsme nepobrali. Sám jsem 
jako malý chlapec, netušil, 
co se děje. Z události jsem 
měl dokonce velkou radost, 
protože jsem se těšil na vel-
ký výlet. Na nádraží mě spo-
lečně s ostatními namačkali 
s celou rodinou do dobyt-
čích vozů a v přeplněném 
voze jsme cestovali do Bad 
Birnbachu (kousek od Bad 
Füssingu, pozn. aut.), kde 
nás ubytovali v rodině jed-
noho ze sedláků. Takhle  
dopadli všichni ti, kteří ces-
tovali se mnou. Zde jsme žili 
několik let ve dvou malých 
místnostech vedle stájí, ve-
lice skromné ubytování –
sedm lidí – rodiče, dvě sestry, 
dědeček a jedna teta. První 
roky v Bavorsku byly velice 
těžké, nepřívětivé. Někteří 
Němci nás absolutně odmí-
tali. Nebyli jsme vítaní. I když 
tam samozřejmě byli i dobří 
Němci. Německo mělo ob-
rovské existenční problémy, 
rozbombardovaná města,  

z měst mnoho evakuova-
ných lidí. Do toho jsme přišli 
my odsunutí, proto nám ří-
kali Bémáci. Nebyli jsme ani 
Češi ani Němci. Nebyli jsme 
vítaní, a to naši bolest z od-
sunu ještě umocnilo. Moje 
sestry pracovaly u sedláka, 
ke kterému jsme se nastěho-
vali. Následně strýc koupil 
vlastní pole a všichni jsme 
pracovali u něj. Navíc zima 
46/47 byla velice chladná“. 

Připomněl i úraz, který  
se mu stal: „Když mi bylo  
rok a půl, tak jsem strčil ruku 
do stroje. Ošklivě jsem si ji 
poranil v řezačce na trávu  
a pak mi v ruce vznikla sněť, 
amputace v nemocnici v Če-
ském Krumlově tak byla jedi-
nou možností, jak přežít. 
Když má někdo těžké žití,  
tak si hledá i těžké, náročné 
povolání. Stále cítím, že  
hledám domov, nemám ho. 
Proto jsem chtěl pomáhat 
těm, kteří jsou na tom po-
dobně. Část svého profes-
ního života jsem pomáhal 
dětem ve výchovných ústa-
vech, asi čtyři roky jsem  
pracoval s problémovými 
mladíky a následně posled-
ních 28 let v protialkoholní 
léčebně jako terapeut. Sám 
mám tři syny, jeden pracuje 
ve Vídni, kde má firmu na 
úpravu zahrad, druhý je také 
speciální pedagog a nej-
starší je zaměstnaný v Burg-
hausenu“. 

Pokračuje dále o setká-
vání rodáků: „Lidé z Dolní  
Vltavice se začali scházet 
hned po válce. A nejen z Dol-
ní Vltavice, scházeli se tak 
lidé z celé Šumavy. Pravidel-
ná setkání všech odsunutých 
Němců se konala na Třísto-
ličníku, už v padesátých  
letech. Sám jsem tam ně- 
kolikrát jako dítě byl. Ve 
Frauenbergu byl obrovský 
stan, kde se všichni soustře-
dili, tam se jedlo a pilo. Pak 
se šlo pěšky na Třístoličník, 
kde byla sloužená mše svatá. 
Tam se vedly různé projevy, 
ale to mě nezajímalo. Co si 
vzpomínám, tak se v rámci 
veřejných projevů hodně 
mluvilo o právu na vlast.  

V Aigenu se setkávali  
rodáci speciálně z Dolní Vlta-
vice. Aigen převzal patronát 
nad setkáními rodáků z Vlta-
vice. Takhle se scházíme do-
dnes, ale logicky je lidí stále 
méně a méně, rodáci umí-
rají… 

Bolest v některých pře-
trvává do dnes. Bylo to ve-
lice těžké, s třiceti kily začít 
nový život. Část lidí brala 
odsun jako nespravedlnost  
a celý život se ten názor ne-
změnil. Někteří ale o všem 
přemýšleli a dávali si tu  
tragickou událost do širších 
souvislostí. Já prosazuji ces-
tu smíření. 

Hned po válce začal ta-
ké vznikat archiv písemností
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a fotografií a dalších arte-
faktů souvisejících s Dolní  
Vltavicí. Na každém setkání 
padla výzva, aby lidé nosili 
své vzpomínky do společ-
ného archivu. Někteří byli  
při vytváření archivu velice 
aktivní. Veškeré archivalie 
jsme měli umístěné v pro-
storech městského úřadu  
v Aigenu, kde bylo vše pře-
hledně vystavené a každý 
zájemce si mohl vše pro-
hlédnout, takhle to fungo-
valo od roku 1977.  

Po rekonstrukci budovy 
městského úřadu před čtyř-

mi lety se vše přestěhovalo 
do prozatímních prostor. 
Nyní hledáme místo, kde by 
tento rozsáhlý archiv znovu 
mohl sloužit všem odsunu-
tým krajanům. 

Já se starám o to, aby  
archiv krajanů z Dolní Vlta-
vice i nadále fungoval. Sám 
skupinu neoficiálně vedu,  
i když se nejedná o úředně 
zapsaný spolek a nejsem 
zvoleným předsedou. Pře-
mýšlím nad tím, zda by se  
archiv dolnovltavických „Bé-
máků“ nemohl vrátit zpátky 
do Čech. Ta doba k tomu asi 

ještě nenazrála, i když je to 
stále jednodušší, sám si to 
dovedu představit. Zda se 
jedná o většinový názor, 
nevím. Měli bychom si to  
vyjasnit. Ale teď by to bylo 
ještě těžké.  

Domnívám se, že ještě 
existuje skupinka lidí, kteří 
by byli proti. Pořád mají  
v sobě hodně bolesti. Mu-
síme ještě počkat. Pak pří-
padně celý archiv bude moci 
nalézt svůj domov v Dolní 
Vltavici.“ 
 

frza 
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Vzpomínka na pamětníka Antonína Pártla

Dne 12. června 2021 se 
konalo v Obřadní síni na  
hřbitově v Českém Krum-
lově poslední rozloučení  
s panem Antonínem PÁRT-
LEM, který ve svých 77 le-
tech odešel k věčnému 
spánku. Čest jeho památce! 

S panem Pártlem jsem 
pořídil rozhovor v říjnu 2013 
a posléze uveřejnil i v našem 
Zpravodaji. 

Při setkání pamětníků  
a rodáků v Dolní Vltavici  
12. srpna 2019 poskytl opět 
rozhovor, tentokrát Mgr. 
Pavlu Pechouškovi. Předklá-
dám nyní i vám, čtenářům 
Zpravodaje. 

„Narodil jsem se roce 
1945. V roce 1947 jsme se 
přestěhovali do Dolní Vlta-
vice, kde taťka nastoupil 
jako vedoucí pošty. Vše na 
poště musel dělat sám. 
Dělal i listonoše. Pošta se  
nacházela v budově č. 50  
v přízemí, horní patro zabí-
ral náš byt. V minulosti bylo 
v budově sedlářství. Taťka  
si denně musel jezdit pro 
poštu do Černé v Pošumaví, 
v létě jezdil na kole, v zimě 
na lyžích. Byl jsem rád, když 
mi dovolil, abych mu s doru-
čováním pomáhal. Jednou 
jsem nesl zásilky na hlásku 
pohraniční stráže, kde proti 
mně vyběhl velký pes, bylo 

štěstí, že ho voják včas  
zastavil. Na dětství prožité 
ve Vltavici vzpomínám moc 
rád. Každý si své dětství  
idealizuje, ale my jsme ho 
takové měli. Strávili jsme ho 
celé u řeky, která tu proté-
kala. Prázdné domy skýtaly 
velká dobrodružství. Jednou 
jsme našli velký obraz vyklá-
daný perličkami. Nám připa-
dal velice krásný, ale někam 
se nám ztratil nebo jsme ho 
zničili. Já jsem měl jako kluk 
maličkou bedýnku pokladů, 
které jsem tu našel, ale při 
stěhování jsem si je nemohl 
vzít, tak jsem to oplakal. Pří-
hod mám nespočet, hodně 
příběhů si pamatuji. Málem 
jsem přišel o prst, když jsme 
s klukama roztočili mlátičku. 
Jednou jsem chtěl proskočit 
oknem v opuštěném domě, 
ale zůstal jsem viset, protože 
jsem chytl za kalhoty o hře-
bík. Potupně mě sundala 
sousedka. 

Dobře si pamatuji, jak se 
tu plavilo dříví. Metrová  
polena někdy vytvořila hráz 
před mostem, kterému tím 
hrozilo poničení. Byl zde ta-
ké problém s doktorem, který 
byl v Horní Plané. V zimě se 
k nám hodně špatně dostá-
val. Doprava, to byl prob-
lém, od vlaku jsme museli 
chodit pěšky z Hůrky. Počasí 

tady bylo drsnější. Jednu  
zimu se prohazoval sníh ja-
ko ze zákopu, až nad hlavu. 

V uších mi také zní zvuk 
drátů pro telefonní spojení. 
Na sloupech bylo asi 40 izo-
látorů, v zimě byly dráty 
napnuté mrazem tak, že to 
znělo jako krásná hudba.  

V roce 1957 jsme se pře-
stěhovali do Brloha, kde si 
rodiče postavili malý domek. 
Byla nám i ostatním lidem 
dána možnost použít sta-
vební materiál z rozboura-
ných domů. Celkově mi bylo 
při stěhování velice smutno. 
Měli jsme výbornou partu 
kluků. 

Základní školu jsem do-
končil v Brloze, vyučil jsem 
se opravářem zemědělských 
strojů, pak jsem šel na vojnu 
do Chebu, kde jsem se vě-
noval hodně technice. Po 
vojně jsem nastoupil do 
podniku LIRA Český Krum-
lov do údržby, po dokonče-
ní průmyslovky jsem přešel 
do funkce konstruktéra.  

V roce 1990 jsem založil 
vlastní firmu na výrobu ozu-
bených kol. Nyní jsem v dů-
chodu a firmu převzal syn. 

Na Vltavici vzpomínám  
dodnes. Občas sem zajedu, 
abych zavzpomínal na mlá-
dí.“ 

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. srpna 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 
 

Zlatá svatba

V červnu oslavili zlatou svatbu  
manželé  

Vladimíra a Tomáš Suchánkovi. 

 

Do dalších let společného života  
jim přejeme  

pohodu a hlavně zdraví.
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