obce Černá
v Pošumaví

PRÁZDNINY JSOU TADY

Školáci školní rok zakončili vodními hrátkami

červenec/srpen 2019
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Symfonický orchestr na březích Lipna?
Ano, v sobotu 21. září 2019 v Dolní Vltavici,
před vyvrcholením akce Dolní Vltavice žije.
Jak již mnozí víte, jedná se o projekt, který spočívá ve virtuální 3D
vizualizaci bývalé obce Dolní Vltavice nad hladinou Lipna v rámci velké
multimediální show.
Dolní Vltavice zažila pohnuté dějiny. Byla založena ve 13. století
zvíkovským purkrabím Hirzem, který ji roku 1268 daroval klášteru ve
Zlaté Koruně. V roce 1930 zde žilo 414 obyvatel, z toho 393 Němců. Po
2. světové válce došlo k odsunu původních německých a rakouských
obyvatel. V letech 1956–57 zanikla téměř celá obec zatopením vodami
lipenského jezera. Pod hladinou leží rozlehlé náměstí, kostel, fara, hřbitov,
škola, radnice, několik hospod, řemeslné dílny i obytná stavení.
Vyvrcholení projektu se uskuteční 21. září 2019 na slavnosti, která
se bude konat na místě bývalé obce přímo u lipenského jezera od 15:00
hodin. Slavnost bude zahájena požehnáním obcí i řece Vltavě a společnou modlitbou s opatem kláštera Schlägl. Účastníci akce se mohou těšit
na přednášku o historii obce, křest brožury o Dolní Vltavici nebo výstavu
dolnovltavických archiválií a vystoupení folklorních souborů. Připraven
bude i doprovodný zábavný program pro děti. Se západem slunce zazní
skladby v podání symfonického orchestru a po setmění pomocí velké multimediální show virtuálně vystoupí Dolní Vltavice nad hladinu Lipna, za
doprovodu původního zvonu dolnovltavického kostela sv. Linharta (dnes
v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlachovo Březí). Slavnosti se zúčastní
také mnozí rodáci z Dolní Vltavice.
Projekt je uskutečňován v rámci přeshraniční spolupráce s partnery v Rakousku, kde se partnerem stala obec AIGEN-SCHLÄGL
a partnery v Bavorsku se spolkem VEREIN DER HEIMATTREUEN
BÖHMERWÄLDLER e.V. Projekt je podpořen prostředky INTERREG
Česká republika-Rakousko a INTERREG Česká republika-Svobodný stát
Bavorsko - EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ a v neposlední řadě OBCÍ ČERNÁ V POŠUMAVÍ.
Projekt „Dolní Vltavice žije“ se stane drobným příspěvkem ke smíření národů, připomínkou pro další generace a v neposlední řadě důstojnou
oslavou 30. výročí pádu železné opony.
Z Černé v Pošumaví bude pendlovat autobus do Dolní
Vltavice a zpět, jízdní řád bude zveřejněn před konáním akce na
plakátech a také v zářijovém Zpravodaji obce.
Ema Kondysková, Dolní Vltavice žije, z.s.
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Zprávy ze školy
Během měsíce června jsme zažili
mnoho zajímavých akcí.
11. 6. jsme v rámci ukončení projektu „Společně za
památkami“ vyrazili na prohlídku Zámku a zámecké
zahrady v Českém Krumlově s profesionálním průvodcem. Potom jsme se zkusili orientovat v prostoru
Zrcadlovém bludišti a po zakoupení suvenýrů a zmrzliny
jsme jeli domů vlakem.
13. 6. jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o životě včel
v úlu. Tímto chceme poděkovat Ing. Iloně Novotné za
velmi příjemné a poučné povídání a ochutnávku medu.
18. 6. naši školu navštívil profesionální tanečník, který si
s námi společně zatančil v rámci hodin Tv.
Tento den jsme si také ve školní družině uspořádali
vodní hrátky.
19. 6. nás pan Beneš pozval do kempu Jestřábí I. a předvedl
nám sportovní vybavení, které jsme si mohli sami
vyzkoušet. Tímto chceme poděkovat jemu i paní Černé
za čas, který nám věnovali.
Konec školního roku jsme zakončili:
– pasováním žáčků první třídy naší paní starostkou
v místní knihovně na „Malé čtenáře“,
– sportovní olympiádou,
– spaním ve škole s výukou country tanců,
– jízdou zručnosti na kole, při níž byli všichni poučeni
o bezpečnosti v silničním provozu a žáci čtvrté třídy
dostali „Průkaz cyklisty“,
– tradičně pohárem v hotelu Racek.

Chtěli bychom poděkovat za sponzorské dary vedení hotelu
Racek a dále manželům Richterovým a Jedličkovým.
Žáci a zaměstnanci ZŠ

Blahopřejeme
V letních měsících svá výročí oslaví
paní Anna Gažáková,
paní Monika Záhorová,
paní Marcela Koutná,
paní Ludmila Harazinová,
paní Helena Valnohová,
pan Petr Sirotek,
pan Miroslav Čurda,
pan František Bigas,
pan Jan Študlar,
pan Jiří Dvořák,
pan Jan Homolka,
pan Jaromír Marek
a pan Pavel Vrba.

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a pohody v osobním
životě.
Za SPOZ Věra Daňová

V červnu nás
navždy opustil
pan
JAROSLAV RICHTER.
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Zprávičky ze školky
Červnové horké paprsky nás doprovázely všemi
našimi tradičními i netradičními akcemi na závěr
školního roku. Mezi ty nové
patřil víkendový pobyt do
Frankova Dvora u Jindřichova Hradce s předškoláky a jejich rodiči a s partnerskou Mateřskou školou
Klaffer am Hochficht. Tento
víkend byl doslova nabitý
nejen zábavou (ZOO Hluboká, Houbový park, Hrající fontána v JH), ale i poznávacím vtipným jazykovým
minikurzem pro rodiče. Díky
projektu „BIG ATCZ5 – Spolupráce v oblasti vzdělávání
v příhraničním regionu“ tak
již třetím rokem děti seznamujeme s německým jazykem a pořádáme i různé
společné zábavné a poznávací akce.
Za peníze vydělané na
„Jarních trzích v Černé“ jsme
se vypravili do kina do Českého Krumlova na pásmo
krásných českých animova-

ných pohádek. Majitel kina
nám velmi ochotně vychází
vstříc a promítá jen pro nás
a tentokrát nám ještě připravil výbornou domácí zmrzlinu.
Závěr školního roku patřil
asi nejoblíbenější akci – Pasování předškoláků na školáky. Ve slavnostní den nám
i dětem zahrál divadelní
soubor KOS veselou pohádku, na jejímž konci proběhlo
velmi dojemné pasování
s předáním šerp a knih. Pak
následoval táborák s grilováním na zahradě a závěr
patřil už jen předškolákům
a jejich tradičnímu přespání
ve školce. Letos se to obešlo
zcela bez stýskání a všichni předškoláci hravě zvládli
tuto „první zkoušku“.
Poslední den školního
roku jsme strávili na pláži
Windy Point. Pan Neumann
pro nás připravil bohaté občerstvení (míchaný koktejl,
zmrzlinu a ovocné poháry)
a program s diskotékou,

taneční soutěží a záchranu
tonoucího, kterou si děti
mohly i vyzkoušet (v podobě hodu záchranného kruhu
do vody). Všichni jsme byli
tímto rozloučením se školním rokem přímo nadšeni
a vůbec se nám nechtělo
zpět do školky. Panu Neumannovi, jeho partnerce
a celému personálu moc
děkujeme za tento krásný
sponzorský dárek – za prostředí plné pohody, za vstřícnost, nápaditost a čas, který
nám věnovali.
Moc dobře si uvědomujeme, že naše děti mají ve
školce, v obci i okolí možnost využívat spoustu atrakcí a zážitkových akcí díky
sponzorům, dotacím obce
i jiných subjektů, kterým
jsme se snažili vždycky vyjádřit velký dík již během roku
a jen doufáme, že jsme někoho neopomněli. Ještě jednou moc děkujeme a přejeme všem krásné prázdniny.
Kolektiv MŠ
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Ukončení školního roku s hasiči
V pátek 28. června – v den
vysvědčení, přálo počasí, a tak
členové SDH věnovali odpoledne dětem z hasičského kroužku a společně brázdili vody
jezera na hasičském člunu.
V sobotu 29. 6. 2019 se družstvo starších dětí vydalo na víkendový pobyt k hasičům do
Rožmitálu na Šumavě. Děti
čekalobrannéodpoledneazávod v požárním útoku.

Letní aktivity v Černé v Pošumaví
V průběhu července a srpna máte možnost využít následující aktivity
v Černé v Pošumaví:
l středa – 17:00–18:30 – dílničky a cvičení pro děti na penzionu Rak
bezplatně, vhodné pro děti od 3 let)
19:00–20:00 – power jóga pro dospělé v kempu Jestřábí I
(50,-/os., karimatky k dispozici)
l neděle – 8:00–9:00 –
power jóga pro dospělé na pláži Windy
(50,-/os., karimatky k dispozici, možno cvičit i na vodě na
paddleboardu)
Rezervace předem, počet míst omezen.
Info a rezervace: Anna Poláková – 723 583 574.

Upozornění pro obyvatele
Každoročně v tomto čase upozorňujeme na povinnost uhradit místní poplatky, a to
hlavně poplatek za odpad a za psy.
Poplatky měly být uhrazeny do 30. června, avšak některým občanům se to ještě nepodařilo. Jelikož se jedná stále o téměř stejnou skupinu, možná by více pomohlo vytisknout
seznam těchto opozdilců. To ale není možné, jelikož bychom porušili mlčenlivost.
Poplatky uhraďte v nejpozději do 31. 7. 2019. Při nedodržení tohoto termínu
budou poplatky vyměřeny s navýšením a následně vymáhány.
Obecní úřad, Správa poplatků
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Určitě máme co nabídnout a bomba nakonec
V loňském roce jsme si
připomněli 750 let od vzniku naší obce a rovněž jsme
se stručně seznámili s její
bohatou historií. Však se to
snažíme i připomínat mnoha různými způsoby. Například čtyřmi vybudovanými
naučnými stezkami napříč
katastrálním územím obce.
Na panelech se návštěvník
může dozvědět něco nejen
z historie, ale i o tom, v jak
cenném prostředí se pohybuje. Z hlediska ochrany
přírody je území naší obce
velmi hodnotné a máme
opravdu co nabídnout.
Pojďme si stručně připomenout to nejzákladnější.
Nacházíme se v oblasti, kde
jsou vyhlášena zvláště chráněná území: Chráněná krajinná oblast Šumava, Chráněná oblast přirozené akumulace vod Šumava, soustava NATURA 2000 (v katastr.
území Kyselov, kde se nachází zvlášť chráněné druhy
rostlin a živočichů) a rovněž
na pravém břehu Lipenské
přehrady tzv. Ptačí oblast
Šumava.
Na území naší obce byly
vyhlášeny přírodní rezervace PR – Pláničský rybník, Kyselovský les, Rašeliniště Borková, Kozí stráň a Olšov. Najdeme zde přírodní památky
PP – Muckovské vápencové

lomy, Velké Bahno, Kotlina
pod Pláničským rybníkem,
Slavkovické louky, Olšina
v Novolhotském lese, Rašeliniště Kyselov a částečně
i Pestřice.
V oblasti Dolní Vltavice
(u kaple Stinny) se nachází
nejstarší památné lípy (z r.
1648), jako památný strom
je i lípa a dub na Radslavi
a lípa na Hostinné Lhotě.
V našem území se vyskytují krasové jeskyně v bývalém grafitovém dole na
Bližné a na z archeologického hlediska velmi vzácném
Vápenném vrchu. Na území
se nachází výhradní ložiska,
dobývací prostory a chráněné ložiskové území nerostných surovin (dolomit,
stavební kámen a karbonáty pro zemědělské účely)
a rovněž se stále nachází
i zdroje vyhrazených nerostů (amorfní a krystalický
grafit).
Můžeme nabídnout velké
množství nemovitých kulturních památek. Z nich však
pouze tři jsou zapsány v Památkovém katalogu od roku
1958: socha sv. Jana Nepomuckého v Černé v Pošumaví u kostela, kaple Panny
Marie (zvaná Stinny) na Dolní Vltavici a Boží muka, stojící nyní v upraveném prostoru blízko přívozu v Dolní

Vltavici. Jako cenné považujeme ovšem další kulturní
památky: schwarzenberský
pivovar, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie,
kaple na Radslavi, kaple na
Mokré, portál vyústění Josefovské štoly poblíž Mokré,
památník obětem I. světové
války v Černé a kamenný
podstavec, tzv. Kudlichův
podstavec kříže v prostoru
upraveného odpočinkového místa tzv. Stromovka.
V katastru obce byly obnoveny a opraveny kapličky – Boží muka a tři desítky
křížů. Velmi ceněn je tzv.
misijní kříž, který stával původně u kostela v Dolní Vltavici, v r. 1998 byl vyzvednut
z přehrady, postaven u kaple
Stinny a nyní stojí u přívozu
v Dolní Vltavici.
Na území naší obce se
nacházely, z archeologického
hlediska, lokality pravěkých
sídlišť. V padesátých létech
byla v okolí kamenolomu
nalezena vzácná drobná
orchidej – toříček jednohlízný (Herminium monorchis),
jako jediná lokalita v Čechách, dnes se považuje za
vyhynulou. V šedesátých
létech, kdy byla smrtelně
jedovatá houba vláknice
začervenalá (Patouillardova)
velmi vzácná, byla nalezena
na vápencích u Muckova,

www.cernavposumavi.cz

opět jako jediná v celém
regionu.
Na závěr předkládám onu
avízovanou bombu z titulku
a opět se jedná o Muckov.
Ve sbírkách Národního muzea v Praze je k nahlédnutí
orbikulární hornina, tzv. křemenný diorit, který objevil
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v osmdesátých létech geolog Petr Rajlich v okolí Muckova ve směru na Vyžbohy.
Hornina je velmi vzácná, je
součástí tzv. světlické ortoruly a je doloženo jen několik ojedinělých nálezů,
z nichž nejznámější je právě ten z Muckova. Rozměry

Nalezený diorit

této horniny jsou 95x50x33
cm. Nechal jsem si to nakonec, a to z toho důvodu, že
onomu nálezu vyvřelé horniny z Muckova, určili vědci
stáří 2,1 miliardy let!!
To už je co říct.
frza

Místo nálezu

Návrat do minulosti – část 4.
– vzpomíná František Záhora
Na Bližné jsem bydlel
s rodinou celkem deset let,
ovšem pracovně jako vedoucí provozu pouze tři roky.
A přestože bych rád vzpomínal spíše na to dobré, patřily ty výše zmíněné roky
k těm mým pracovním víceméně horším. Pracovat s lidmi je vždy obtížné, ovšem
když se k tomu ještě přiřadí
určitá povýšenost a nadřazenost některých tehdejších
stranických funkcionářů, pak
to moc vzájemně nevychází.
Velice často jsem byl volán

na stranickou schůzi, kde
jsem pak byl kritizován za
nesplnění některých prací,
které nevykonali ti, kteří mě
pak kritizovali. Často býval
přítomen i okresní zemědělský tajemník a já téměř
pokaždé odcházel s dost pokaženou náladou.
V náplni správce, jak mě
tam všichni nazývali, byla
také povinnost zajistit co
největší účast lidí na prvomájovém průvodu v Horní
Plané (samozřejmě lidí statkových). Nevím, kdo to mohl

počítat, ale na poradě nám
vždy řekli, kolik lidí, z kterého provozu tam bylo. Nám
se to moc nedařilo, nejvíce
měla vždy Horní Planá (tam
asi počítali všechny lidi, co
koukali z oken). Stejně tak se
vyžadovala společná účast
na volbách, pod heslem
Jednotně k volbám. To jsem
dokázal dát dohromady občas traktoristy, ostatní ne.
V pátek odpoledne potom
v řadě za sebou jeden po
druhém vhodili připravený
Pokračování na další straně
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Pokračování z předcházející
strany
lístek do volební urny a měli
konec pracovní doby.
Ale pryč od politiky! Zabrousím nyní trochu do
historie. Na Bližné stávala
kaplička, téměř uprostřed
obce, kde se v roce 1971,
v těsném sousedství, začala
v akci „Z“ stavět prodejna smíšeného zboží. Kaplička byla
vchodem do silnice a kolem
ní rostly jehličnaté stromy.
Při výstavbě prodejny byla
kaple zbourána a bralo se
to jako samozřejmost. Když
jsem začal dělat kronikáře
v roce 1977, dal mi tajemník
MNV několik desítek fotek
a mezi nimi i fotku s popisem, že se jedná o kapličku
v Bližné. Celá léta se to bralo
jako fakt, teprve mnohem
později jsem zjistil, že podobnost s kaplí na Mokré,
která se rekonstruovala, je
naprosto totožná. Nejen celkovým vzhledem, ale také
tím, že na Mokré i na dané
fotce byly u kapličky stromy listnaté. Začal jsem tedy
zkoumat podrobnosti a zjistil, že: v mapách Stabilního
katastru z roku 1826 byla
kaplička z Bližné zakreslena
na pozemku 396 a v pozemkovém katastru dosud stále
existuje pod tímto číslem,

je majetkem obce a pozemek je veden jako zastavěná
plocha a nádvoří. Při důkladném porovnání jsem
dospěl k závěru, že fotka,
kterou jsem dostal od tajemníka pana Frische, je z
kaple na Mokré, odpovídalo
tomu naprosto vše, včetně
data postavení. Jak to bylo s
kapličkou na Bližné jsem se
pokoušel dále hledat, ale
nic. Při výstavbě prodejny
prostě zmizela. Prozkoumal
jsem veškeré doklady ke
stavbě prodejny, včetně stavebních deníků, kde bylo
podrobně popsáno, kolik se
denně přivezlo cementu, cihel apod., kdo tam pracoval.
Vše zapsáno, ale o zbourání
kapličky nikde ani zmínka.
Pozemek i kaplička byla majetkem obce, jako památka
zapsána nebyla a tak se o to
nikdo nestaral. Nevím, zda
existuje nějaká fotografie,
sám jsem prakticky denně
chodil kolem a nenapadlo mě
kapličku vyfotit. No, škoda!
Ale ještě na chvíli zpátky
k výrobě. Pro mě samotného byla do určité míry zátěž
v tom, že jsem zajišťoval
i práci zootechnika, kterého
jsme tři čtvrtiny roku neměli.
Tehdy si na mně pracovníci v živočišné výrobě, zejména v kravíně, dost vy-
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mýšleli. Stále byli s něčím
nespokojeni, více než obvykle mně volali k porodům,
stále bylo nutno řešit řadu
sporů. V kravíně pracovaly
party, které byly navzájem
rodinně spřízněny, a místo
toho, aby vše řádně klapalo,
se stále přeli, hádali, ba někdy se i poprali. Každý chtěl,
aby jeho skupina krav co nejvíce dojila, a tak si navzájem
kradli krmivo. Stávalo se, že
z přivezené siláže zkrmil
určitý ošetřovatel větší část,
takže téměř nezbylo na druhé a hned vznikly spory.
Do kravína se chodilo od
půl druhé ráno, často však
některý z nich přišel potají
již po půlnoci, aby si krmení
pro sebe navozil. Mnohokrát
se stalo, že nelenili a s krmnými vozíky zajeli až do
silážní jámy za kravínem,
a přestože bylo třeba blátivo, vynaložili velkou sílu
k překonání všech překážek, jen aby měli pro sebe
více. Na podzim 1971, jak již
jsem zmínil v prvním díle,
nastoupil jako zootechnik
Jan Mach, který vydržel dva
roky a na podzim 1973 ho
vystřídal ing. Chaloupek, který předtím pracoval někde
v Práčově na Přídolí. Spory
v kravíně ohledně krmiva
však trvaly často i dál.
frza

VÝVOZ BIOODPADU 11. 7., 25. 7, 8. 8., 22. 8. a 5. 9. 2019
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Nová Lipno.card a e-shop lipenských zážitků
Lipno letos spustilo zbrusu nový e-shop Lipnocard.cz. Pokud vyrážíte na Stezku
korunami stromů, nebo do Království lesa, máte nově možnost zakoupit si vstupenky
online právě v tomto e-shopu a navíc za výhodnější cenu. Svůj výlet si tak
připravíte z pohodlí domova a na místě již vyrážíte přímo za vybraným zážitkem.
Nová je také karta hosta Lipno.card, která přináší celou řadu výhod. Získáte ji
v Infocentru Lipno, v půjčovnách Bikepark Rent v Chatě Lanovka, INTERSPORT Rent
Kapitanát a INTERSPORT Rent sjezdové koloběžky. Kartu a její výhody aktivujete její registrací
do osobního účtu v eshopu Lipnocard.cz.
Platnost nové Lipno.card je neomezená a jedná se o zálohovanou kartu za 100 Kč.
V zimní sezoně bude tato karta sloužit jako skipas.

Výhody s Lipno.card:
l
Aquaworld Lipno:
			

10 % sleva – vstupné bazén
30 % sleva – vstupné sauna

l
Infocentrum Lipno: 40,- Kč sleva – nákup – medík lišáka Foxe
			
lízátko zdarma – nákup nad 300,- Kč
l

Lanový park Lipno: 15 % sleva – vstupné

l
Slevy v půjčovnách Lipno:
				
				
				
				
				
				
l

Hopsárium Lipno:

INTERSPORT Rent– Kapitanát
INTERSPORT Rent Koloběžky – Stezka korunami stromů
INTERSPORT Rent- Beach Aréna
Bikepark Rent – Chata Lanovka
Adventure golf Lipno
Amenity sport arena Lipno
Amenity wakeboard Lipno – RYBAR

2 + 1 hodina zdarma

l
Lipno Line – parník: 1 + 1 vstupenka zdarma – 1x plavba lodí Adalbert Stifter platí
			
do 30. 6. a od 1. 9.
			
20 % sleva – 1x večerní plavba s hudbou platí od 1. 7. do 31. 8.
l

Ostatní služby okolí Lipna nad Vltavou

l
České dráhy:
			
A mnoho dalšího.

Přejeme Vám krásné léto.

1 + 1 jízdenka zdarma – Dakarem pod Čertovkou
Sleva 8 € / 13 € – Dunaj-Vltava ticket

Tým Lipno
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Ohlédnutí za slavnostmi obce
Černá v Pošumaví má za sebou letní slavnosti konané u příležitostí 751 let založení obce.
Děkujeme všem organizátorům a účastníkům za zajištění hladkého průběhu akce.

Pro letní pobavení
DOPLŇOVAČKA NA LÉTO
Po delší době jistě neuškodí
malá doplňovačka se slovy
na – K, která je navíc velmi
lehká.
Přeji příjemné letní dny.

frza

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 2019.
Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487, neprodejné, Česká republika,
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
Foto obálky: Eva Brunerová
Sazba a tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví, www.tiskarna-cerny.eu

