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Usnesení 
 

Výpis z 31. zasedání zastupitelstva  
Obce Černá v Pošumaví ze dne 18. 10. 2021 

 

Zastupitelstvo obce:              
1. Schvaluje rozpočtové opatření č. 9: 

 příjmy 417 358,- Kč , výdaje 417 358,- Kč, 
financování 0,- Kč.   

2. I. bere na vědomí dokumentaci změny č. 6 územního 
plánu Černá v Pošumaví, která je přílohou tohoto  
materiálu; 
II. konstatuje: 

      ad a) po předchozím ověření, že návrh změny č. 6 není  
v rozporu s politikou územního rozvoje ČR, 

ad b) že krajský úřad nepožadoval posouzení vlivu na  
udržitelný rozvoj již v etapě zadání změny, 

ad c) že během projednání návrhu změny č. 6 nebyly 
uplatněny žádné námitky ani připomínky;    

III.  vydává změnu č. 6 územního plánu Černá v Pošumaví  
      IV. ukládá starostce obce, prostřednictvím pořizovatele, 

zajistit splnění povinností uložených mu stavebním 
zákonem a správním řádem pro vydání změny  
územního plánu /příloha 1/.  

3. I. bere na vědomí: 
a) návrh na pořízení změny územního plánu Černá  

v Pošumaví panem Tomášem Dvořákem ze dne  
6. 10. 2021 v rozsahu jeho podnětu v příloze č. 1 tohoto 
materiálu, 

b) návrh na pořízení změny územního plánu Černá  
v Pošumaví panem Martinem Dvořákem ze dne  
6. 10. 2021 v rozsahu jeho podnětu v příloze č. 2 tohoto 
materiálu, 

c) návrh na pořízení změny územního plánu Černá  
v Pošumaví Ing. Alešem Píchou ze dne 25. 5. 2021 
v rozsahu jeho žádosti o změny v příloze č. 3 tohoto 
materiálu, 

d) stanovisko pořizovatele k úplnosti návrhu na pořízení 
změny územního plánu č.j. 1117/2021 ze dne 7. 10. 2021 
dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, 

e) stanovisko pořizovatele k úplnosti návrhu na pořízení

Zpravodaj_11_2021_Sestava 1  08.11.2021  13:19  Stránka 2



03ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

změny územního plánu č.j. 1118/2021 ze dne 7. 10. 2021 dle přílohy č. 5 tohoto  
materiálu, 

f) stanovisko pořizovatele k úplnosti návrhu na pořízení změny územního plánu  
č.j. 1119/2021 ze dne 7. 10. 2021 dle přílohy č. 6 tohoto materiálu; 

       II. neschvaluje pořízení změny územního plánu Černá v Pošumaví na základě výše  
uvedených návrhů; 

       III. ukládá starostce obce, prostřednictvím pořizovatele, informovat žadatele o tom, že 
 jejich návrhům na změny územního plánu černá v Pošumaví nebylo vyhověno.  

4. Revokuje bod 4. z usnesení č. 30 ze dne 20. 9. 2021.        
5. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemků 

p. č.1501/7, 1501/9, 1493/17, 86/5, 137/24, 137/13, 89/1 a 89/2. v k. ú. Černá v Pošumaví 
pro stavbu s názvem  „Černá v Pošumaví 29 – VN, TS, NN“ pro EG.D, a.s. za úplatu.   

6. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemků 
p. č.137/24, 1493/17, 1501/7, 1501/9, 1504/1, 32/6, 65/5, 69/1, 86/5 a 89/1. v k. ú. Černá 
v Pošumaví pro stavbu s názvem  „Černá v Pošumaví – N1 zastávka“ pro EG.D, a.s. za 
úplatu.                         

7. Schvaluje směnu pozemků mezi obcí Černá v Pošumaví, se sídlem Černá v Pošu- 
maví 46 na straně jedné a společností Buca Invest s.r.o., se sídlem Litvínovice 57 na straně 
druhé takto: Obec Černá v Pošumaví smění a Buca Invest s.r.o. získá do vlastnictví  
pozemky: p. č. 12/18 o výměře 14 m2, 12/30 o výměře 572 m2, k .ú. Černá v Pošumaví, 
zaměřené geometrickým plánem č. plánu 2692-73/2021 vyhotovený Ing. J. Buškem 
a současně:  Společnost Buca Invest s.r.o. smění a obec Černá v Pošumaví získá do svého 
vlastnictví pozemky: p. č. 11/22 o výměře 357 m2, 11/23 o výměře 117 m2 vše v k. ú. Černá 
v Pošumaví, dle GP č. plánu 2692-73/2021 vyhotovený Ing. J. Buškem s tím, že cena 
těchto směnovaných pozemků bude sjednaná takto: směňované pozemky, které  
získává do vlastnictví Buca Invest s.r.o. se oceňují částkou 486 200,- Kč bez DPH a po- 
zemky, které získává do vlastnictví obec Černá v Pošumaví se oceňují částkou  
402 900,- Kč bez DPH. Doplatek kupní ceny ve výši 95 200,- Kč bez DPH je povinna  
uhradit Buca Invest s.r.o. před podpisem smlouvy o směně pozemků. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy, tj. náklady na vyhotovení GP, a správního poplatku za vklad  
vlastnických práv dle směnné smlouvy uhradí Buca Invest s.r.o.  

8.  Schvaluje výsledky výběrového řízení „Rekonstrukce letního kina – hlediště“ a pově- 
řuje starostku Irenu Pekárkovou k podpisu smlouvy po řádném ukončení výběrového 
řízení s firmou TerenStav s.r.o., IČ 044 05 528, 370 01 České Budějovice.  

9.  Schvaluje výsledky výběrového řízení „Propojení komunikací Černá v Pošumaví  
– Mokrá, ÚSEK 4“  a pověřuje starostku Irenu Pekárkovou k podpisu smlouvy po řádném 
ukončení výběrového řízení s firmou SWIETELSKÝ stavební s.r.o., Kájov.  

10. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 137/58 travní porost v k. ú.  Černá  
v Pošumaví od Státního pozemkového úřadu. 
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11. Schvaluje navýšení poplatků za pronájem hrobových míst na pohřebišti Černá  

v Pošumaví od 1. 1. 2022.  
12. Schvaluje podání žádostí do programu Podpora a rozvoj regionů, podprogramu  

Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora rozvoje regionů 2022.  
13. Schvaluje podání žádostí na dotace z Jihočeského kraje.   
14. Bere na vědomí Petici „za zachování osady Mokrá“ a konstatuje, že na osadě Mokrá  

je postupováno podle platného územního plánu obce Černá v Pošumaví.                    
15. Schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 943/10 v k. ú. Černá v Pošumaví.                
16. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví č. 2/2021, o místním  

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.  
17. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Černá v Pošumaví č. 3/2021, o stanovení 

systému odpadového hospodářství.  
18. Schvaluje přípravu výběrového řízení na strojní zařízení ČOV Černá v Pošumaví  

/kalolis/.   
19. Schvaluje koupi pozemku p. č. 211/407 o výměře 52 m2 v k. ú. Černá v Pošumaví  

zaměřeného GP  2734-289a/2021 od vlastníka nemovitosti p. č. 211/159 za 400,- Kč/m2. 
 
 

Vítání nových občánků 
 

Dne 16. října 2021 proběhlo vítání nových občánků Černé v Pošumaví.   
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Blahopřejeme  
V listopadu svá výročí oslaví  

paní Marie Kročáková, 
paní Mária Pajpachová, 

paní Drahomíra Gloserová, 
paní Anna Bandurová,  
pan Zdeněk Zlámal a  

pan Václav Kříž.  
 
 
 
 
 

Všem jubilantům  
přejeme vše nejlepší,  

hodně štěstí, zdraví a pohody  
v osobním životě.  

Za SPOZ Věra Daňová

Zprávy ze školy 
 

V rámci celoročního projektu „Žijeme na Šumavě“ jsme se 
zúčastnili projektového dne „Kdo se bojí, nesmí do lesa“.  
Navštívila nás pracovnice Záchranné stanice z Třeboně,  
která nám pouštěla zvuky lesa, ukazovala stopy zvířat a na-
konec nám představila živá zvířata – puštíka, ježka, netopýra 
a užovku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Na další projektový den jsme vyjeli do Českého Krumlova. 
Téma bylo „Jak se žije medvědům“. Nejdříve jsme se v muzeu 
dozvěděli něco o historii a životě různých druhů medvědů, 
pak jsme se vydali přímo do medvědária za panem Janem 
Míšou Černým. Ten nás vzal do přípravny krmení, pak do  
medvědího příkopu a ukázal nám medvědy, o které se stará. 

Jelikož nám tento měsíc přálo počasí, tak jsme v rámci TV 
vyrazili pouštět draky. 

                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Žáci ZŠ 
 

SVOZ BIOODPADU 4. 11. a 2. 12. 2021

Očím odešli, 
v srdcích zůstali...  

V měsíci říjnu nás  
navždy opustil   

pan  
Lubomír Škabroud. 
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Zprávičky z naší školičky

Čas nám i ve školce rychle plyne a po prvních dnech rozkouká-
vání jsme se s chutí pustili do „práce“ –  pozorujeme, učíme se,  
hrajeme si, zkoumáme, zpíváme, cvičíme, zazimováváme, tvoříme 
...  A právě barevný podzim nám přináší spoustu „materiálů“  
k tvoření, až je škoda, že nestačíme všechny plody podzimu  
zpracovat, naaranžovat nebo přeměnit ve zvířátka, skřítky apod.  
Rychle se totiž blíží svátek svatého Martina a naše aktivity je potřeba 
směřovat tímto směrem. Doufejme jen, že nám naši tradiční  
Slavnost sv. Martina spojenou s lampiónovým průvodem opět  
nepřekazí „koronavirová situace“.  Kolektiv MŠ 
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Komentáře: 
IVET ZÁHOROVÁ – „Baráček 
vzadu vpravo bych tipla na 
školu nebo faru.“ 
VAŠEK PIVEC – „A nemůže 
být ta fotografie zrcadlově  
otočená a dům vpravo být 
Obecní úřad?“ 
IVANA HRUBEŠOVÁ – „Ne-
jsem si jistá, ale komín s čá-
pama je a byl vždy kulatý, 
baráček vpravo vypadá jako 
fara, ale nestojí tam bytovka 
ani vedle školy, tipla bych,  
že to není z Černé.“ 
EVA BRUNEROVÁ – „taky 
myslím, že to není Černá, 
sice nejsem pamětník, ale 
historických fotografií obce 
jsem viděla dost. Čápi jsou 
na komíně stále, každý rok  
a komín je skutečně kulatý. 
A kdyby ten baráček byl  
bývalá fara, tak by za ním 
musel být kostel.“ 
ANIČKA MARUŠKOVÁ – 
„Myslím si, že tato fotografie 
není z Černé.“ 
JAKUB ZÁHORA – „Přesně, 
řekl bych, že ten barák vpra-
vo je fara, ale kostel nevidím, 
tudíž to Black nebude.“ 

JARKA HAMPLOVÁ – „Zítra 
se schválně na ten komín 
podívám, škola to určitě ne-
ní, jako fara mi to taky ne-
přijde, ale zase by nad ní byl 
vidět aspoň kousek kostela 
a pokud budu koukat na 
faru od sodovkárny, tak bych 
musela stát nahoře v levé 
části fotografie.“ 
ANNA ŠVEHLOVÁ – „Zkusi-
la jsem fotografii zrcadlově 
otočit a na Černou mi to  
sedělo, na fotce chybí SEN 
(bývalá budova), tím pádem 
by na fotce byl dům Bru- 
nerových, pak úřad, čp. 17  
a další směrem nahoru.“ 
ANNA ŠVEHLOVÁ – „A co 
se komínů na šťavárně týče, 
tak jsou tam dva, jeden ku-
latý vysoký a druhý hranatý 
nízký. Na vysokém bývala 
kovová otočná korouhev  
(či co), na tom určitě čápi 
hnízdo neměli, i teď ho mají 
na tom hranatém. 
KVĚTKA NOVKA – „To vy-
padá na starou faru, dnes  
infocentrum, vpravo nahoře 
u pravého okraje je pak SEN 
a špička kostela je možná 

Jak spolupracujeme na facebooku 
aneb Známe svou obec? 

 
Ať již jsou názory na facebook a další sociální sítě jakékoliv, naše stránka (facebook Kroniky 

obce) byla vždy místem, kde jsem mohl získat mnohé poznatky od návštěvníků, převážně 

místních občanů. A to především z oblasti historie, případně poznávání určitého místa, 

k čemuž byly určeny pravidelné kvízy. Chci to ukázat na jednom obrázku, kde jsem požádal 

o identifikaci a poznání místa. Přikládám jednotlivé komentáře.

K fotografii, kterou zde vidíte jsem 
napsal: „ Přátelé, pomozte mi  

identifikovat domy na obrázku.  
Napište svoje mínění. Díky F.Z.

Fotografie otočená
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stromem vyčuhujícím v le-
vém horním rohu, ale jak  
zrcadlově? a rybárna v po-
předí i s čápy.“ 
KRONIKA ČERNÁ – „Tak se 
mi zdá, že pravdu má Vašek 
Pivec. Obrázek je udělán  
zrcadlově, schválně jsem jej 
vyfotil před zrcadlem a hleď-
me – Obecní úřad, Honza 
Bigas, bývalý Dušek, rybárna 
a další stavby jsou již poznat. 
Velký prostor pastviny, kde 
jsou dnes Valnohovi – schvál-
ně porovnejte – pasuje.“ 
OLGA HŮLOVÁ – „Pane  
Záhora, fotku nebylo třeba  
složitě přefocovat před zrcad-

lem, stačilo ji upravit v edi-
toru, upravené foto přiklá-
dám: – viz (fotka vpravo dole 
na předchozí stránce – pozn. 
redakce).“ 
KRONIKA OBCE –„Paní Olgo 
máte pravdu, jen mě to hned 
nenapadlo, je to jistě jedno-
dušší.“ 
ANIČKA MARUŠKOVÁ – „Vaš-
ku, klobouk dolů, jen mě  
zarazil ten komín, pamatuji 
ho kulatým.“ 
KRONIKA ČERNÁ – „Záhada 
je vyřešena. Děkuji všem za 
ochotu a snahu identifikovat 
obrázek. A přesto to bylo tak 
jednoduché. Někdo obrázek 

přetočil, já ho někde vyštra-
chal a pak zkoumal, jak to 
vlastně je. A Venca Pivec to 
vlastně ihned napoprvé viděl. 
Díky.“ 

Tak takto to probíhalo  
u tohoto jednoho obrázku 
před více než sedmi léty. Byl 
na stránku vložen 5. března 
2014, což byl vlastně téměř 
začátek naší stránky. Celkem 
se kolem toho točilo 27 lidí, 
19 napsalo komentář. Tehdy 
to byl celkem úspěch, ale 
vlastně nic oproti např. akce 
Dolní Vltavice žije nebo Jar-
mark atd. 

frza 

Hledáte pěknou a smysluplnou práci, máte pozitivní vztah k lidem?  
Staňte se součástí našeho týmu DOMOVA DŮCHODCŮ HORNÍ PLANÁ!  

Hledáme spolupracovníky na pozice: 
      n       PEČOVATELKA – PRACOVNÍK PŘÍMÉ PÉČE 
      n       VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA 
Co můžeme nabídnout:  zajímavé finanční ohodnocení, přátelský kolektiv,  
                                             zaručenou výplatu každý měsíc a nehrozící uzavření provozu   
Pracovní doba: nepřetržitý provoz, denní směny od 7 do 19, noční směny od 19 do 7 hodin 

 
Žádosti zasílejte a bližší informace podá Markéta Solfronková,  

email: personal@ddhplana.cz, telefon: 724 857 804 

Od 16. 10. 2021 jede každou sobotu autobus  
České Budějovice – Bad Füssing 

Černá v Pošumaví, aut. st.: odjezd 07:40 – Bad Füssing: příjezd 10:50    
Bad Füssing: odjezd 16:30 – Černá v Pošumaví: příjezd19:30   

Cena jednosměrné jízdenky z Černé do Bad Füssing je170 Kč. Linka UB 210 je povinně mís-
tenková. Bez předem zakoupení jízdenky – rezervace nemusí být cestující při nástupu do 

autobusu odbaven. Bez předem vytvořené rezervace není přeprava možná.  
https://www.unitedbuses.cz/linka-000210-ceske-budejovice-linz-bad-fussing/
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Program Nová zelená úsporám přichází s novým konceptem, kterým se snaží být zase  

o něco zajímavějším, přehlednějším a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.  
 

Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment, nejen pro 
pro rodinné domy, ale nově též pro bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační objekty, které 
jsou využívány k trvalému bydlení.  
 

Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně široká 
nabídka dotací. Vedle hlavní nabídky na zateplení a výměnu oken ve stávajících objektech, 
výstavby nových domů s velmi nízkou energetickou náročností, výměnu zdrojů tepla, řízeného 
větrání a instalaci solárních systémů, lze z programu NZU žádat i na instalaci venkovní stínící 
techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření s dešťovou vodou a nově také na zřízení  
dobíjecích stanic pro elektromobil nebo výsadbu stromů v okolí bytových domů.  
 

Po delším období, kdy byly vyčerpány prostředky z kotlíkových dotací, je nyní opět možné 
žádat o dotaci na výměnu zdrojů ve stávajících objektech. Pokud stále někdo provozuje jako 
hlavní zdroj vytápění kotel 1. či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální topidla na pevná paliva 
(uhlí, dřevo), má nyní poslední příležitost využít dotaci pro přechod na ekologičtější zdroj.  
Od září 2022 bude totiž provoz těchto původních zdrojů zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.  
 

U některých opatření došlo k navýšení dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které 
mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další opatření lze získat 
bonus v řádech desítek tisíc u rodinných domů.  
 
Příjem žádostí odstartoval v polovině října a měl by trvat minimálně do poloviny roku 2025.  
 

Jednou z dalších novinek je, že veškerá administrace žádosti probíhá již zcela online, a to 
jednoduchým nahráním dokumentů přes informační systém.  
 

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na spolek Energy Centre České  
Budějovice (www.eccb.cz), které nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství, tak i služby  
energetických specialistů.  

Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email: eccb@eccb.cz.  

 

 

 

 

Činnost Energy Centre České Budějovice je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje. 

Odstartovala nová etapa dotačního programu  
Nová zelená úsporám pro obytné domy 
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Pojďme spolu objevit známé významné, ale i méně známe sváteční dny v tomto měsíci. 
 
n První listopadový den je dnem všech svatých. A to nejen těch oficiálně kanonizovaných. 

Tento svátek slaví všichni křesťané.  
n Dušičky neboli památka zesnulých připadají na druhého listopadu. V tomto čase se  

tradičně zdobí hroby, zapalují se svíčky a pořádají se bohoslužby.  
n Na 9. listopad připadá Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu. Před  

83 lety v noci z 9. na 10. 11. vypukla tzv. Křišťálová noc – protižidovský pogrom.  
n 11. listopadu slavíme svátek sv. Martina, který k nám často přijíždí na bílém koni. Je to 

spojení křesťanské a lidové slavnosti. Pečou se husy, popíjí se svatomartinské víno  
a zpívají se koledy.   

n 11. listopad je však i Dnem válečných veteránů. V tento den v roce 1918 byla podpisem 
příměří ukončena 1. světová válka. Symbolem uctění tohoto dne je květ vlčího máku  
vetknutý do klopy. Vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky.   

n 16. listopadu 1781 byl císařem Františkem II. podepsán toleranční patent, který zaručoval 
svobodu vyznání. Tento den si připomínáme den tolerance.  

n 17. listopadu je Mezinárodním dnem studentstva. V tento den v roce 1939 byla  
uspořádána českými studenty demonstrace proti německé okupaci, která vygradovala  
zastřelením dvou studentů, postupným zavíráním vysokých škol, zatýkáním a depor- 
tacemi studentů do koncentračních táborů.  
O padesát let později vyvrcholila v tento den demonstrace na Národní třídě v Praze  
v sametovou revoluci. Došlo k převratu a k ukončení vlády komunistické strany.  
Od roku 1999 je tento den státním svátkem –  Den boje za svobodu a demokracii.  

n 18. listopad je mezinárodní nekuřácký den, který má připomenout škodlivé účinky  
tabáku.  

n Na 19. listopad připadá světový den prevence týrání a zneužívání dětí.  
n 20. listopad je Světovým dnem CHOPN – chronické obstrukční onemocnění plic, 

tato choroba trápí stále větší procento obyvatel.   
n 25. listopadu má svátek svatá Kateřina patronka univerzit, mladých dívek, filozofů, 

ošetřovatelek, kolářů, přadláků a všech umírajících.   
n V letošním roce připadá na 28. 11. první adventní neděle, zvaná také železná. 

Bohoslužby se slouží ve fialové barvě, žehná se adventní věnec a zapaluje se na něm 
první svíčka. Započíná se pečení vánočního cukroví.  

LISTOPAD – měsíc plný významných dnů
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Už dlouhou dobu jsem 
přesvědčen o tom, že Černá  
v Pošumaví není jen tak leda-
jaká obec u Lipna anebo tam 
někde v pohraničí. Už na zá-
kladní škole jsem to jméno 
obce slyšel, když jsme se učili 
o těžbě surovin, zde přímo 
grafitu, čili tuhy. Takže jméno 
obce vešlo historicky ve zná-
most již dávno a rozvojem tu-
ristiky po napuštění Lipenské 
přehrady stále více získává  
na významu. Nemůžeme se 
tedy ani divit tomu, že je zde 
mnoho možností pro vypra-
cování závěrečné práce pro 
studium končícího vysoko-
školáka.  

Přímo se zaměřením na 
obec Černá v Pošumaví mám 
v evidenci 10 bakalářských  
a 11 diplomových prací.  

A jsou ještě další, které se 

jen tak letmo o obci zmíní. 
Těžko budeme nacházet 
obec naší velikosti, o kterou  
v takovém rozsahu projevují 
zájem končící studenti. 

Předmětem zájmu o vy-
pracování závěrečné práce 
byl dosud nejen grafit, ale  
i vzácné nerosty zdejšího 
lomu, historie obce, osídlení, 
průmyslový a zemědělský 
provoz a především turistika 
a postupný rozvoj obce. 

Z hlediska jednotlivých 
škol, které studenti absol- 
vovali, figuruje na předním 
místě Jihočeská univerzita  
a její fakulty Ekonomická,  
Pedagogická, Filosofická, Ze-
mědělská a Teologická.  

Z Masarykovy univerzity 
Brno se jedná o fakultu Filo-
sofickou a Přírodovědeckou, 
z Mendelovy univerzity Brno 

jde o fakultu Regionálního 
rozvoje a mezinárodních  
studií a o fakultu Lesnickou 
a dřevařskou.  

V Praze studenti absol-
vovali Filosofickou fakultu 
Univerzity Karlovy, Stavební 
fakultu ČVUT a Vysokou ško-
lu ekonomickou. Své práce 
vypracovávali i studující  Pe-
dagogickou fakultu Západo-
české univerzity Plzeň a ze 
stejné univerzity i Filosofic-
kou fakultu.  

Rovněž z Technické uni-
verzity Liberec a jejich fakult 
Pedagogická a fakulta Umě-
ní a architektury rozebírali 
studenti ve svých pracech 
náměty z naší obce.  

A nakonec je zde zastou-
pena i Hornicko geologická 
fakulta Vysoké školy báňské 
Ostrava. 

Naše obec láká vysokoškoláky

Všimněme si však také i názvů některých bakalářských a diplomových prací: 
  n       Studie dotěžení výhradního ložiska vápence lomu Bližná 
  n       Infrastruktura podniků ubytovacích služeb v oblasti Černá v Pošumaví 
  n       Strategický plán rozvoje obce Černá v Pošumaví 
  n       Vývoj volnočasových aktivit v horizontu 150 let v Černé v Pošumaví 
  n       Historie těžby grafitu v Černé v Pošumaví 
  n       Turismus v Černé v Pošumaví a proměny obce 
  n       Mineralogie a petrografie metakarbonátových hornin z Bližné  
                     u Černé v Pošumaví 
  n       Zvýšení objemu pilařského provozu v Černé v Pošumaví 
  n       Lávka pro pěší a cyklisty v Černé v Pošumaví 
  n       Analýza atribucí obyvatel Černá v Pošumaví a Brloh – srovnání

Zpravodaj_11_2021_Sestava 1  08.11.2021  13:20  Stránka 14



15ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Do tohoto přehledu jsem 
vybral jen ty práce, které mají 
přímo v názvu jméno naší 
obce. Jsou další, jak již jsem 
zmínil, které mapují pivovar, 
polipenské farnosti, jedna 
srovnává i naší obec a Zlatou 

Korunu, další se věnuje i pra-
vé straně Lipenské nádrže  
a historii těžby rašeliny, osíd-
lení reemigranty z Rumunska 
a další.  

Všechny tyto práce jistě 
přinesly úspěšné zakončení 

studia absolventům a naše-
mu kronikářskému archivu 
poskytly řadu dalších vý-
znamných poznatků, pod-
nětů a závěrů. 
 

frza 

V současné době Správa Národního parku Šumava vydává knihu s názvem Památné stromy 
v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Jsou v ní zaznamenány a popsány i stromy ležící  
na území naší obce nebo v blíkém okolí. Jsou to např.  
 – památkově chráněný dub v Radslavi u chaty ev. č. 93, 

– památná lípa v Radslavi pod hotelem Swing, 
– dvě památné lípy u Stiniho kapličky u cesty na Dolní Vltavici, 
– skupina čtyř památných lip u Račínské zátoky na pravé straně Lipna, 
_ památná lípa u barokní kaple Panny Marie Bolestné v lesoparku Adalberta Stiftera 

nad Horní Planou a památná lipová alej tamtéž.

Památné stromy v CHKO Šumava

  n       Jachetní klub Černá v Pošumaví 
  n       Historický vývoj obcí v příhraniční oblasti – Černá v Pošumaví 

Lípa v Radslavi roste 
pod hotelem Swing.  
Vysazena byla údajně  
u příležitosti skončení 
třicetileté války (1648). 
Jedná se o mohutný 
dvojkmen, větvený 
nízko od báze.  
Výška stromu je 29 m, 
obvod měří 648 cm. 
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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. listopadu 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 
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