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z 9. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 23. 7. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Bere na vědomí stavební dozor pro stavbu „Výstavba
nájemních bytů v obci Černá v Pošumaví“ Ing. M. Škrlanta
dle výběrového řízení.
2. Uzavření smlouvy o dílo „Dodávka stroje pro úpravu
běžeckých lyžařských tras v obci Černá v Pošumaví“ na
doporučení výběrové komise s firmou CB PROLES a.s.
a pověřuje starostku I. Pekárkovou podpisem smlouvy
v zákonné lhůtě.
3. Výši vlastních prostředků k realizaci projektu „Dodávka
stroje pro úpravu běžeckých lyžařských tras v obci Černá
v Pošumaví“ 562.045,- Kč.
4. Smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku
p.č. 1310/1 k. ú. Černá v Pošumaví – Mokrá pro stavbu
„Mokrá 292 – úprava NN“ pro E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice za úplatu.
5. Smlouvu o zřízení věcného břemene na část pozemku
p. č. 377/5, 377/9 k. ú. Černá v Pošumaví Bližná pro stavbu
s názvem „Bližná p. Kudláček 333 – přípojka NN“ pro
E.ON Distribuce, a.s. České Budějoviceza úplatu.
6. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4.
Příjmy 46 454 Kč, výdaje 46 454 Kč, financování 0 Kč.

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 8. 8. 2019
Zastupitelstvo obce:
1. I. bere na vědomí
obsah změny č. 4 územního plánu Černá v Pošumaví
dle přílohy tohoto materiálu, včetně toho, že není
požadováno zpracování hodnocení vlivů této změny na
životní prostředí (tzv. SEA) ani na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti soustavy NATURA 2000 dle
stanovisek krajského úřadu a Správy NP Šumava;
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II. schvaluje
pořízení změny č. 4 územního plánu Černá v Pošumaví
tzv. zkráceným postupem, vč. obsahu změny;
III.
a)

b)

rozhodlo
že pořizovatelem změny č. 4 bude Obecní úřad
Černá v Pošumaví, který si zajistí splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovacích
činností uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch.
Radkem Bočkem,
že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny
č. 4 bude starostka obce Irena Pekárková

IV. ukládá
starostce obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit
kompletní zpracování změny č. 4 s tím, že kompletní
náklady na zpracování i pořízení změny budou hrazeny
žadatelem.
2. Zněním smlouvy o dílo na „Černá v Pošumaví výstavba
nájemních bytů“ a pověřuje jejím podpisem starostku
obce ve lhůtě určené v zadávacím řízení po výběru
dodavatele.
3. Nové zadání výběrového řízení na „Nákup požárního
vozidla CAS pro obec Černá v Pošumaví“

Blahopřejeme
V měsíci září svá výročí
oslaví:
paní Marie Císařová,
paní Renáta Petrželová,
paní Věra Čurdová,
pan Alois Zeman a
pan Miloš Polák.

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

Zprávy ze školy
Obec Černá v Pošumaví během letošního roku opět zafinancovala vymalování ve škole
i školní kuchyni, nové osvětlení v tělocvičně a plno dalších stavebních úprav. Škola i školka
jsou připraveny na nadcházející školní rok.
Do školních lavic v základní škole v Černé v Pošumaví pro školní rok 2019/2020 usednou
tři prvňačky, a to Maurerová Kristýna, Nováková Eliška, Čelovičová Marie.
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Pralesní liga

Předposlední prázdninový víkend ke v Černé v Pošumaví uskutenil již tradiční
recesistický závod v hasičském sportu Pralesní liga. Dobré počasí a dobrá nálada startujících, byla předpokladem dobře prožitého odpoledne. Náročnost tratě v letošním ročníku
zpestřila kladina, kterou SDH nově disponuje.

Čipování psů
SVS připomíná chovatelům povinnost nechat
čipovat své psy do konce
roku .
Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba
130 dní na to, aby nechali
svá zvířata u soukromého
veterinárního lékaře označit
mikročipem. K 1. lednu 2020

bude na základě novely
veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné
očkování psa proti vzteklině
platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem.
Štěňata musí být označena
nejpozději v době prvního
očkování proti vzteklině,
tedy v půl roce věku. Výjim-

ku budou mít pouze starší
psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním,
které bylo provedeno před
3. červencem 2011. Státní veterinární správa (SVS)
aktuálně zveřejnila na svém
webu odpovědi na nejčastější otázky na téma povinného čipování psů.

LIPNO LAKE RESORT hledá zaměstnance na HPP.
Pozice HLAVNÍ RECEPČNÍ. Práce v Lipně nad Vltavou.
Pro více informací kontaktujte Jitku Doležalovou.
jitka@lipnolakeresort, mob.: 774 609 240

Firma Atos s.r.o. přijme do provozu pily v Hůrce
pracovníky nebo pracovnice.
Výhodou je výuční list v technickém zaměření.
Kontakt: 602 362 442, email: atos-jv@volny.cz
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Soutěž v dálkovém plavání
Na Lipně soutěžili nejlepší čeští dálkoví plavci o pohár starostky obce
Černé v Pošumaví a pohár Lipenského vodního záchranáře.

Nejlepší dálkoví plavci
ČR změřili své síly v 15. ročníku Mezinárodního plaveckého závodu, který je součástí kola Českého poháru
v dálkovém plavání.
Do Dolní Vltavice se sjeli
plavci napříč všemi kategoriemi od nejmladších žáků
až po plavecké veterány, tzv.
masters, a také široká veřejnost, která tak měla možnost prověřit své plavecké
dovednosti.Českokrumlovští a Lipenští vodní záchranáři ve spolupráci s obcí
Černá v Pošumaví a společností Pro-Sport ČK připravili na sobotu 27. 7. a neděli
28. 7. 2019 v Dolní Vltavici
již tradiční akci určenou pro
registrované i neregistrované sportovce od dětských
až po seniorské kategorie

na vzdálenost od 500 m do
10 km. Účastnilo se až 280
plavců v obou dnech.
V sobotním odpoledním
doprovodném programu bylo možné si aktivně vyzkoušet jízdu na padleboardu,
seakajaku, dovednosti poskytnutí 1. pomoci a mnoho dalšího ze záchranářské
praxe. Závodníci, fanoušci
i náhodní turisté mohli
zhlédnout ukázku výcviku
mladých vodních záchranářů a záchranářského psa.
Kromě skvělých výsledků ve všech kategoriích na
různých distancích, pak získali speciální ocenění i nejlepší závodníci v součtu
časů obou disciplin – tedy
5 a 10 km. Nejlepším plavcem byl Kozubek Matěj
z Bohemky Brno, který tak

získal Pohár starostky obce
Černá v Pošumaví součtem časů na 5 km (56:16)
a 10 km (1:54:40), a nejlepší
plavkyní se stala Soukupová Pavlína ze Slávie Plzeň
součtem časů na 5 km
(1:02:43) a 10 km (2:13:52),
jež obdržela Pohár Lipenského vodního záchranáře
od ředitele soutěže Milana
Bukáčka.
K uskutečnění aktivity
přispěla finanční podpora
Jihočeského kraje pro podporu sportu, Nadace ČEZ,
Vojenských lesů a statků,
Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a materiálová
podpora obce Černá v Pošumaví a dalších partnerů.
Ing. Milan Bukáček
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Hledejte učitele ve skrývačkách
Začíná opět školní vyučování a tak si vzpomeňte na některé současné i minulé
učitele na naší škole – ZŠ + MŠ. Najdete zde celkem 14 jmén – 1 dřívější učitel + 1 dřívější
učitelka + 9 současných učitelek a asistentek + 2 kuchařky a 1 školnice. Omlouvám se
vychovatelce školní družiny Jitce Mischkové, na kterou jsem, při nejlepší vůli, nedokázal
sestavit žádnou větu.
NĚKDY PŘED VÁNOCEMI BYL PRÝ USPOŘÁDÁN „PESTREJ CANDRBÁL“, JAK PRO
DOSPĚLÉ, TAK PRO DĚTI. PŘÍTOMNI BYLI ROVNĚŽ PÁNOVÉ ČERKL I KOVÁŘ. DĚTI
DOSTALY KRÁSNÝ DAR A DOVÁDĚLY JAKO DIVÍ. K DISPOZICI BYLO NĚKOLIK KORYT,
AROVÁ PLOCHA POZEMKU, OBČERSTVENÍ BYLO V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ.
VYPILO SE HODNĚ PIV, CO VÁNOČNÍHO CUKROVÍ SE SNĚDLO, ALE NAPŘÍKLAD
MELOUN KOVÁŘI NECHUTNAL. NAKONEC SE NĚKTEŘÍ VYDALI I K SOUSEDNÍ VESNICI,
KDE PAK NĚKDO ZVOLAL: HŮRKO, VÁBNÝ JE NA TEBE POHLED!“ PRÝ TAM BYLI I NĚJACÍ
ŽÍZNIVÍ SLOVÁCI, A TAK NĚKDO POVÍDÁ: „ NAPOJ SLOVÁKY ŽITNOU?“. OBJEVIL SE
I ZNÁMÝ OBR ABC, O VÁNOCÍCH NIC NEOBVYKLÉHO. BYLO VŠUDE PLNO HLOMOZU
A HLUKU, COŽ PŮSOBILO NEPŘÍZNIVĚ NA SLUCHOVÉ ÚSTROJÍ, A TAK SE MUSELO
SKONČIT, NEB OUŠKO VÁŽNĚ BOLELO. A VÍTE, PROČ TO VŠECHNO VZNIKLO? ŘÍKÁ SE
MEZI LIDMI, ŽE JE TO FAKT, ALE JE TO JEN POVĚRA, DAŇ O VÁNOCÍCH ZRUŠENA
NEBUDE. A POKUD NA POVĚRY NEDÁŠ A DAŇ O VÁNOCÍCH NEZAPLATÍŠ, PAK MÁŠ
SMŮLU. VŠE BYLO NAKONEC GEOMETRICKY DOKONALÉ, JAKOBY PLATILA TENTO
ROK OSOVÁ SOUMĚRNOST. TOTO FIKTIVNÍ DÍLKO BYLO MNOU SESMOLENO VÁM
ČTENÁŘŮM K POBAVENÍ.
frza

Poděkování hasičům
Posílám poděkování našim hasičům za odstranění
vosích hnízd u vchodu do domu.
Marcela Koutná
Chtěl bych moc poděkovat našim dobrovolným
hasičů za rychlou pomoc při likvidaci velkého
vosího hnízda.
Čurda Miroslav
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Návrat do minulosti – část 5.
– vzpomíná František Záhora
Začátek roku 1974 byl
ve znamení delimitací v zemědělství, které probíhaly
na celém okrese. Na statku
Černá se např. sloučily s Horní Planou provozy Pernek
a Hodňov, u nás pak Bližná
s Černou. Samostatný zůstal
pouze Muckov s vedoucím
Františkem Kokrdou. Ten
vystřídal Václava Růžičku,
který odešel do funkce na
Pomocnou výrobu. K panu
Kokrdovi byl přiřazen jako
agronom František Seidenglanz a zootechnika zde vykonával Tomáš Suchánek.
Na Černé byly upraveny
místnosti v budově čp. 15
na dvě kanceláře hospodářství, i nadále však zde byly
i bytové jednotky. Vedoucí
František Fleišman byl dosazen stranickými orgány,
když předtím pracoval jako
agronom na Horní Plané.
Na rozdíl od některých členů
tehdejší vládnoucí strany,
s kterými jsem dosud pracoval, byl F. Fleišman člověk
velice slušný, poctivý, pracovitý a kamarádský. Byl
jsem ustanoven do funkce
agronoma, zootechnikem byl
ing. Jan Novák, ekonomkou
Marie Kročáková, mechanizátorem Miloslav Halada. 		
Na Bližné a na Mokré

byla jakási detašovaná pracoviště, kde byl technik, resp.
dva a zařizovali potřebné
práce, které se většinou řídily
z Černé. Takovým technikem
na Bližné se stal traktorista
Oldřich Schwarz, který si
z titulu stranického funkcionáře udělal „rychložír“ na
úrovni maturity a byl ustanoven jako vedoucí farmy.
K němu po krátké době
přiřadili jako zootechničku
ing. Pechovou, která zde však
byla jen krátce. Na Mokré
dělal jakéhosi farmáře Jaroslav Stejskal, který přišel
jako zootechnik z Pasečné.
Zůstaňme však zatím
stále na Bližné. V té době
(v roce 1974) žilo na Bližné
celkem 124 obyvatel. Je
zajímavé, pokud statistiky
nelžou, že mužů i žen, včetně dětí, bylo shodně po 62.
Důchodců tam tehdy žilo
12 a pobírali roční důchod
celkem 110 568 Kčs, což
je 768 Kčs na jednoho důchodce měsíčně.
Jestliže v tomto období
žilo v osadě Bližná relativně
dost obyvatel oproti dnešku, nebyli všichni nakloněni tomu, aby se udržoval
pořádek, zejména na volných prostranstvích. Tehdejší MNV a postupně

Občanský výbor v osadě měl
dbát podle různých souborů
opatření a závazkových hnutí o čistotu a údržbu veřejné
zeleně. Do osady se nějaká
zeleň přivezla, ovšem v mnoha případech velká část
skončila někde na zahradách
a na veřejné prostranství
se dostalo mizivé množství.
Občané už tehdy byly jakýmsi nepsaným zákonem
rozděleni na dolejšáky a hořejšáky. A já jakožto příslušník hořejší části obce jsem
více inklinoval ke zkrášlení
právě v našem úseku. Proto jsme si dovezli, společně
prostřednictvím koňského
potahu p. Helmuta Flöringa,
z radslavské části mladé
stromky lípy a zasadili je
podél cesty ve směru na
Jestřábí, aby vytvořily jakýsi
uzavřený parčík.
Se systémem úklidu odpadů, tak jak jej známe
dnes, si tehdy nikdo také
nedělal velké starosti. V okolí bylo dost různých černých
skládek, zejména v oblasti
Radslavi, způsobené chataři
a osadníky. Ale i prostřednictvím provozované zemědělské výroby vznikaly
problémy, zejména s umělými hnojivy, chlévskou mrvou
a močůvkou. To však nikdo
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nepovažoval za poškozování přírody, to víceméně
k přírodě patřilo. Těch opravdu škodlivých plastových
předmětů bylo tehdy velmi
málo, ovšem například likvidace pytlů od umělých
hnojiv se prováděla spálením a ta už škodlivá byla.
Po výstavbě nové prodejny a odstranění zdemolovaných budov v levé části
osady, dostala Bližná přece jenom poněkud lepší
vzhled. Pořádek v osadě byl
jednoznačně ze všech osad
obce Černá, daleko nejlepší.
A na závěr ještě pár vět
o zemědělství. Hospodaření
v letech 1974 a 1975 nebylo

nikterak úspěšné, nedařilo
se především v rostlinné výrobě, což bylo sice zapříčiněno i nepříznivými klimatickými podmínkami, ale zejména nebyla souhra mezi
pracovníky, kteří nebyli sloučením nadšeni a přistupovali
k práci dost liknavě. Traktoristé z Bližné nechtěli jezdit
dělat na Černou a ti z Černé
zase na Bližnou, všechno muselo být donucovací metodou a to se pak obráželo
i v práci a mělo samozřejmě
vliv na celkové výsledky ve
výrobě. Jestliže výnosy obilovin v roce 1973 byly v průměru 28,78 q/ ha, v roce 1974
to bylo pouhých 18,05 q
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a v následujícím roce se
nepatrně zvýšily na 19,72
q/ha. Po létech si však pracovníci na sebe zvykli a vystupovali jako jedna parta,
ovšem počátky byly velmi
svízelné. Projevovalo se to
však i ve stále se snižujícím
počtu manuálních pracovníků. Jestliže v roce 1971
jich bylo na obou hospodářstvích vedeno 101, pak v
roce 1975 již to bylo jen 72
pracovníků.
V té době již však byla
na obzoru další delimitace,
která znamenala zánik Statku Černá v Pošumaví.
frza

Fotbalové ozvěny
Fotbalový oddíl TJ Smrčina Horní Planá, z.s., provádí nábor dětí pro družstva:
l přípravky (ročník 2009 a mladší) – tréninky úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:30 h.
l žáci (ročník 2005 - 2008) – tréninky středa a pátek od 16:00 do 17:30 h.
l dorost (ročník 2001 - 2004) tréninky středa a pátek od 18:00 do 19:30 h.
Pokud má někdo zájem přihlásit dítě na fotbal nebo zapojit se do trenérské činnosti mládeže
je vítán. Podrobnosti o klubu, trénincích a další na tel. 607 585 766 – Šára Roman.
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Zprávičky ze školky – Jak si ve školce povídáme
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Kubík: „Tome, znáš nějakou zpěvačku nebo herečku?“ Tomáš: „Ne a ty?“
Kubík: „No zpěvačka je zpěvačka a herečka je herečka.“
Markétka: „My budeme mít štěteci a budeme malovat.“
Teta Klárka pochválila Sárince zástěrku na malování.
Sárka: „A má kapsy a do jedné se vejdou dvě piva.“
Hanka přivezla od moře kraba. Věrka: „Co to tady máte?“ Páťa: „Škraba.“
Děti si vyrobily počítač z papíru. Majdalenka: „Sári, píšou nám ejmal.“
Uč.: „Kde pracuje tvůj tatínek?“ Honzík: „Tam vedle nás.“
Uč.: „A co tam dělá?“ Honzík: „Vydělává korunky.“
Uč.: „Aha, a jak je vydělává?“ Honzík: „Jí tam svačinu.“
Vašík: „Mě se doma zlomila tady kost“ (ukazuje na břicho)
Uč.: „Ale tam žádná kost není.“ Vašík: „Ale byla.“
Majdalenka: „Já jsem přinesla hrušky a ořeši od slepic.“
Tobík při vyrábění: „Já jsem třeboval malou špejli.“
Nikol: „Je tady průjem.“ (průvan)
Sárka: „Já jsem se polila tím kompostem.“ (kompotem)
Rozhovor o rodině Tonda: „Moje plzňová babička ještě neumřela, ona mi ještě vydrží“.
Tonda: „Mně se mi chce jít vyčůrat.“
Amálka při zpívání: „Já chci zpívat to žábání,“ (kvákání)
Emmička: „My jsme už pečeli perníčky.“
Emmička byla s maminkou, babičkou a kamarádkou na představení v Národním
divadle. Uč.: „A na čem jste byli?“ Emmička: „Na dámské jízdě.“
Pepíček říká učitelce: „Já poslouchám tady tu učitelku.“ (Ukazuje na Hanku).
Věrka: „A mě ne?“ Pepíček milostivě: „No tak tebe taky.“
Teta si s dětmi prohlížela knížku o pejscích: „To je Borderkolie.“
Po chvilce se Páťa zeptá: „A kde je ten pejsek, co dělá bordel?
Honzík: „Vašíku ty lžeš.“ Vašík: „Já jsem totiž po mamince.“

Prodám AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVĚNÉ PELETY 6 mm
výborný stav, cena dohodou
tel.: 774 608 226

Vývoz bioodpadu 5. 9., 19. 9., 3. 10.
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Výjimečný úlovek
Zdravím všechny nadšené
a slušné rybáře i ostatní
čtenáře .
Chtěl bych se s vámi
podělit o svůj zatím největší rybářský úlovek. Vy,
co mě znáte, víte, že jsem
rybář tělem i duší. Věnuji se tomuto koníčku dá
se říct od dětství . Teď za
posledních sedm let hodně aktivně. Zaměřuji se
převážně na lov velkých
kaprů, na svém kontě jich
mám nespočet. Ale teď
zpět k tomu zážitku. Na
letošní zahájení dravců
jsem se rozhodl vyzkoušet
lov sumce velkého. Chytá
se s nástrahou živou nebo
umělou tzv. chobotničkou
za pomocí vábničky. Je to,
laicky řečeno, kus dřeva s
hlavou, kterou se do vodní hladiny puká, což vydává zvuk, který dráždí velké
ryby z hlubin. Mimochodem vábničky si vyrábím
sám. Začátky byly krušné,
chvíli trvalo, než jsem se
naučil vydat ten správný
zvuk. Po několika vycházkách, kdy jsem se to učil
na břehu Lipna, jsem vyrazil na lov s tímto umem.

Po pár výjezdech na lodi
a hledání obrů, jsem chytil
pár ryb okolo 1 metru. Ty
vytoužené trofejní kusy se
mi vyhýbaly. Až do soboty
31. srpna.
Od rána byl krásný den,
věděl jsem, že bude vý-

jimečný, že se něco krásného podaří. Vyjel jsem
sám na loďi v 18:10 hodin. Přijel na místo, které
jsem si našel a vytipoval
a spustil nástrahu pod loď.
K lovu je nutný sonar dna
kvůli sledování nástrahy

www.cernavposumavi.cz
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a aktivity ryb. Po několika
pukancích o hladinu, se
objevili první jedinci, odhadem kolem 1 metru. Ale
tyto ryby se snažím už
ignorovat :-), jak říkám byl
to den D! Po 20 minutách,
se ze dna odlepila obrovská ryba a plula přímo k mé
nástraze. Už jsem věděl,
co přijde. Odložil jsem
vábničku a chytil pevně
prut. Nedokážete si představit, co následovalo za
obrovskou ránu. Bylo to,
jako když nabouráte a seknete návnadu do pařezu,
Málem jsem se vyklopil
do vody. Byl to neskutečný boj, který trval přibližně
30 minut. Když jsem rybu
poprvé uviděl na hladině

málem jsem se po...l! :-)
,,Co to je sakra za obludu,
to snad není možný!“ Odhadem jsem sumce změřil
očima. Řval jsem na lodi
jako blázen, že má snad
2 metry!! Přitom jsem se
třásl jako malé dítě. Rybě
jsem vrazil ruce do tlamy a táhl ji přes hranu
lodě dovnitř a ejhle, ono
to nešlo. Málem jsem se
převrátil. Po dalším silovém táhnutí byla ryba
konečně v lodi a já křičím
štěstím, co to mám za
obra!! Startuji motor, jedu
k nejbližší pláži a volám
rodině, co se stalo. Nikdo
nevěřil, až když přijeli a viděli, že je to pravda, koukali z otevřenou pusou.

S rybou jsem se pomazlil
a děkoval za úžasný zážitek a můj osobní rekord!
Jelikož jsem sportovní rybář a držím se hesla ,,chyť
a pusť“, vezmu si rybu
domů jen, když je chuť.
Po několika fotografiích
a měření (197 cm) jsem se
s rybou rozplaval dál od
břehu a následně ji pustil
do jejího domova. Křičím, ještě jednou děkuji ti
Svatý Petře!!! Už teď se
těším, co na mě ještě čeká
za trofejní obry našeho
českého moře!
Všem slušným rybářům,
rybářkám a dětem přeji,
stejně tak krásné chvíle u
vody, jako zažívám já.
Petrův zdar! Karel Vrba

HROMADNÁ VAKCINACE PSŮ PROTI

VZTEKLINĚ
Neděle 22. 9. 2019
l
l
l
l

Mokrá
Černá v Poš. (aut.nádraží)
Bližná
Muckov

9.45 – 9.50
11.50 – 12.20
12.25 – 12.30
12.40 – 12.45

Mimo tyto termíny očkujeme ve Veterinární ambulanci, Horní Planá 16
(areál firmy KOHOUT), vnímavá zvířata proti vzteklině průběžně celý rok.
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Poznatky z naší historie
na základě vzájemné korespondence
Za období několika posledních let mám prokazatelně zaznamenánu korespondenci s více než osmdesáti lidmi z různých konců naší republiky, ale
i ze zahraničí. V naprosté většině se jedná o e-mailové dopisy, v nichž mě
žadatelé prosí o různá data týkajícící se jeho rodiny (vytváření rodokmenu), ale
i upřesnění některých historických poznatků naší obce a okolí, historií domů
a usedlostí, které patřily jejich předkům a podobně. Mnozí děkují za poznatky,
které mohli čerpat z našich kronik pro svou diplomovou, disertační, doktorskou
či jinou práci. Jsou však i tací, kteří v souvislosti se svým zájmem o historii
některého období dějin, zabezpečí pro archiv naší kroniky cenné poznatky
a fotografie.
Jiří Frýbert z Plzně je jedním z nich. Dlouhodobě se zajímá o historii druhé
světové války a zejména o osvobozování jiho-západních Čech americkou
armádou v roce 1945. Zjistil tak, že jednou z osvobozujících jednotek byla
285th Combat Engineer Battalion a že jejich Company C měla postavit 7. 5. 1945
most přes Vltavu ve Frymburku a Company B pak most v Dolní Vltavici.
Na základě toho jsme spolu začali v červenci 2018 korespondovat, vzájemně
si posílat poznatky a postupně i související fotografie. Na dvou prvních, které mi
zaslal vidíme vojáky německé i americké armády s vysvětlením:
Němečtí vojáci z řad SS čekají ve Schwarzbachu, Czecho-Slowakia
na konečnou kapitulaci – 7. 5. 1945.

www.cernavposumavi.cz
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V další naší vzájemné korespondenci byl pan Frýbert velmi aktivní, byl v kontaktu
s jedním americkým veteránem a ten mu poskytl několik fotografií z doby, kdy byl
v Československu a to přímo ve Schwarzbachu (Černá) a vše nafotil v září nebo v říjnu
1945. To pro nás znamená nový poznatek, že v té době u nás stále ještě americké
jednotky byly. Fotky mi pan Frýbert postupně posílal, já zkoumal jejich autentičnost
a zjišťoval, zda jsou opravdu od nás. U některých to bylo jasné hned na první pohled,
např. vojáci u kostela, u pomníku, vyfocený hřbitov, cesta ven na Horní Planou a po pravé
straně domky a podobně. Některé však bylo velmi těžko určit, neboť krajina se totálně
od té doby změnila, ale doufám stále, že jsou to fotky z našeho regionu, i když ne přímo
z intravilánu obce.
Vzájemně jsme tedy zkoumali všechny fotografie, které zmíněný veterán, nyní již znám
pod jménem Vern Miller, v naší obci a okolí nafotil. Obohatilo to náš fotoarchiv a snad
postupně i poznáme, v kterém místě pan Miller tehdy své fotky pořizoval. Podle jeho
přání musíme a také budeme, vždy u každé fotografie před jejím uveřejněním, uvádět
jeho jméno jako autora. Většinu fotografií jsem umístil na stránku facebooku kroniky
obce. Zde pouze některé z nich.
frza

V letních měsících nás navždy opustila
paní Jaroslava Musilová,
pan Jan Homolka,
pan Václav Kasanda a
pan František Bigas.

Srdečně zveme všechny občany
Černé v Pošumaví

v sobotu 21. září 2019
do Dolní Vltavice,
kde se uskuteční slavnost za účasti českých, rakouských
a bavorských rodáků, jejímž vyvrcholením se stane po setmění
v rámci velké multimediální show virtuální

znovuvynoření

Dolní Vltavice
nad hladinu Lipna.

Dolní Vltavice zažila velmi pohnuté dějiny. Po 2. světové válce došlo
k odsunu původních německy mluvících obyvatel. V letech 1956–1957
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…

Program
Slavnost začne v 15:00 hodin proslovy VIP hostů, požehnáním
a společnou modlitbou.
Přednášku o historii obce, doplněnou mimo jiné o fotografie ze Seidlova
muzea, vystřídá křest brožury o Dolní Vltavici, která je vydána v rámci
projektu.
Vystaveny budou dolnovltavické archiválie.
Následovat budou vystoupení hudební, folklorní a při stmívání zazní tóny
symfonického orchestru… a bude také překvapení…
Po úplném setmění bude spuštěna velkolepá multimediální show
znovuvystoupení Dolní Vltavice nad hladinu Lipna za doprovodu
původního zvonu dolnovltavického kostela sv. Linharta (dnes
v Sušici) a jeho varhan (dnes ve Vlachovo Březí).
Pro děti je v průběhu odpoledne zajištěn zábavní program.
Organizační pokyny:
Pro diváky, kteří přijedou vlastními auty z české strany, je zajištěno parkování na
louce za kapličkou Stini.
Z Černé v Pošumaví z autobusové zastávky pojede do Dolní Vltavice před zahájením
slavnosti mimořádný autobus, a to ve 14:00 hod., 14:30 hod. a 18:00 hod., stejně
tak po ukončení slavnosti z Dolní Vltavice do Černé v Pošumaví.
Případné změny v časech odjezdu autobusů budou zveřejněny před akcí na
webových stránkách www.dolnivlatvicezije.cz a na facebookové stránce Dolní
Vltavice žije – Untermoldau lebt.
Občerstvení bude zajištěno formou stánkového prodeje.

82 Kč

Pytlík PET 15 kg 1ks volně

Pravidelný prodej :
Pondělí 14-16 hodin
Pátek 14-16 hodin

1 ks pytlík bez potisku volně

V jiné dny a dobu jen po telefonické domluvě předem !
p.Kajgr - 722 650 735
p.Ptáček - 777 760 382

Adresa provozovny: Palackého 22 , Horní Planá ( nad provozem GK Mont)

Při vrácení nepoškozených big-bagů jejich cena 100,- Kč odečtena z další dodávky.

Při vrácení nepoškozených palet jejich cena 100,- Kč odečtena z další dodávky.

Uvedené ceny jsou včetně DPH 15 % , v ceně zboží je účtována částka za obaly a palety:

Nakládka vysokozdvižným vozíkem = 100,- Kc za 20 min manipulace

nedostupné

na objednání
skladem

týden předem 5-15 tun

5 346 Kč

Paleta PET 15 kg- 990 kg

balení 66 pytlíků na paletě

Vážené zboží , baleno 850 až 1000 kg

Kč/tuna
5 100 Kč

Volná

Big bag 1 tuna bez palety

Poznámka

výsyp v objednanou hodinu v pracovní dny od 8 do 15
hodin

peleta 6 mm standart
4 900 Kč

balení/druh

Cena pelet EXW Horní Planá srpen 2019 - maloprodej peletárna D-projects s.r.o.

Nabídka prodeje topných pelet
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Rekultivace pískovny Vrábče
(Budějovické štěrkopísky)

Sídlo společnosti:
V Lukách 132, 267 01 Králův Dvůr, IČ: 02771012
Korespondenční adresa: Ves- Na Návsi 33, 370 01 Vrábče

Zajišťujeme:
úpravu a využívání inertních materiálů za účelem rekultivace a následné revitalizace
vytěžené lokality Vrábče.

Ceník 2019

Katalogové číslo

Popis inertního materiálu

Cena Kč/t bez DPH

01 01 02
01 04 08
01 04 09
01 04 10
01 04 13
02 01 03
02 01 07
02 04 01
03 01 05
10 10 08
10 12 01
10 12 03
10 12 06
10 12 08
10 12 12
10 13 01
10 13 14
10 13 14
16 03 04
17 01 01
17 01 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03

Odpady z těžby nerudných nerostů
Odpadní štěrk a kamenivo
(mimo 01 04 07)
Odpadní písek a jíl
Nerudný prach
(mimo 01 04 07)
Odpady z řezání a broušení kamene
(mimo 01 04 07)
Odpad rostlinných pletiv
Odpady z lesnictví
Zemina z čištění a praní řepy
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo – z čistého dřeva
(mimo 03 01 04)
Licí formy a jádra použitá k odlévání
(mimo 10 10 07)
Odpadní keramické zboží před tepelným zpracováním
Úlet a prach
Vyřazené formy
Odpadní keramické zboží, cihly, tašky, staviva (po tepelném zpracování)
Odpady z glazování
(mimo 10 12 11)
Odpad surovin před tepelným zpracováním
Odpadní beton a betonový kal - výplach
Odpadní beton a betonový kal - recykling
Anorganické odpady
(mimo 16 03 03)
Beton neznečištěný frakce do 0,5m
Beton neznečištěný frakce nad 0,5m
Železobeton ke zpracování
Cihly
Tašky a keramické výrobky

17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
(mimo 17 01 06)

125,-

Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Štěrk ze železničního svršku
Stavební materiály na bázi sádry
Stavební materiály na bázi sádry – anhydridy
Odpady z lapáku písku
Nerosty (např. písek, kameny)
Zemina a kameny
Certifikované výrobky

250,110,110,200,520,530,150,110,110,180,-

17 03 02
17 05 04
17 05 06
17 05 08
17 08 02
17 08 02
19 08 02
19 12 09
20 02 02

(mimo 17 03 01)
(mimo 17 05 03)
(mimo 17 05 05)
(mimo 17 05 07)
(mimo 17 08 01)
(mimo 17 08 01)

110,110,250,280,195,680,680,110,290,250,250,250,250,150,250,250,210,125,1236,125,195,285,125,125,-

V případě netříděného materiálu obsahujícího:


organické látky, železo/kovy, umělé hmoty (PVC, PA, PE, PS…), gumu (pneumatiky, dopravníkové kurty, klínové řemeny…), ropné
produkty, chemické látky…

nebude takto závadná dodávka přijata.

A proč právě k nám?


Přivezete odpad a odvezete si písek (betonový, maltový, zásypový a prané kačírky), jsme snadno dostupní z centra Č.
Budějovic směr Křemže 8 km, podpoříte ochranu přírody revitalizací vytěžených prostorů, možnost zajištění dopravy

Prodejní doba:

První RS Czech Republic za zdravější přírodu

Po - Pá 6.00 - 17.00 hod. (letní čas)
Po - Pá 7.00 - 16.00 hod. (zimní čas)
polední pauza 11:45 - 12:15 hod.

Kontaktní údaje:
Expedice:
606 822 601
Vedoucí provozu - Radek Bican: 602 356 446, e-mail: radek.bican@spbohemia.cz
Obchodní zástupce - Jiří Pileček: 602 434 565, e-mail: jiri.pilecek@spbohemia.cz
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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. září 2019.
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

