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Výpis z 32. zasedání zastupitelstva  
Obce Černá v Pošumaví ze dne 22. 11.  2021 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:              
1. a) rozpočtové opatření č. 10. Příjmy 500 000 Kč, výdaje 

500 000 Kč, financování 0 Kč. (příloha). 
    b) rozpočtové opatření č. 11. Příjmy 500 000 Kč, výdaje 

500 000 Kč, financování 0 Kč. (příloha). 
    c) rozpočtové opatření č. 12. Příjmy 3 996 681 Kč, výdaje 

3 996 681 Kč, financování 0 Kč. (příloha).  
2. návrh rozpočtu obce na rok 2022,  tj.  příjmy ve výši  

32 572 920 Kč, výdaje ve výši 28 772 920 Kč, financování   
-3 800 000 Kč.     

3. aktualizaci plánu investic pro rok 2022 pro obec Černou  
v Pošumaví.  

4. cenu vodného a stočného na rok 2022. 
vodné 25,98 Kč/m3 + DPH, stočné 40,09 Kč/m3 + DPH  

5. a) dodatek č. 22 s firmou FCC České Budějovice doúčto- 
vání limitního množství odpadu.  

b) dodatek č. 23 s firmou FCC České Budějovice – ceny 
poskytovaných služeb.     

6. finanční dar ve výši 1 000 Kč Jihočeskému centru pro  
zdravotně postižené Český Krumlov na rok 2022.  

7. finanční dar ve výši 40 000 Kč pro Domov důchodců  
Horní Planá na rok 2021.  

8. poskytnutí jednorázové dotace ve výši 100 000 Kč  
z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá charakter 
veřejné podpory, pro Davida Neumanna, IČ: 700 68 631.  
Dotace bude použita na kulturní program na pláži Windy 
Point na rok 2022.         

9. podání žádostí do programu Podpora a rozvoj regionů, 
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova  
– Podpora rozvoje regionů 2022.  

10. podání žádostí do grantových programů poskytovaných 
z rozpočtu Jihočeského kraje. 
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11. jednorázovou odměnu starostce I. Pekárkové ve výši jednoho měsíčního platu.    
12. podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje na úroky  

z úvěru autobusové zastávky na osadě Mokrá.  
13. nákup pozemku parc. č. 203/52 v k.ú. Černá v Pošumaví o výměře 4 313 m2 za  

podmínek zbudovat parkoviště a veřejný prostor do 5 let od převodu majetku obci  
a minimálně 10 let od převodu předmětný majetek ponechat v majetku obce od  
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.  

14. nákup pozemku parc. č. 211/386 v k.ú. Černá v Pošumaví o výměře 20 917 m2 za  
23,- Kč/m2 od vlastníků nemovitosti.  

15. příkaz starostky obce k inventarizaci majetku obce Černá v Pošumaví k 31. 12. 2021.  
16. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě  

v k. ú. Černá v Pošumaví na pozemky parc. č. 190/7, 1506/132, 189/2 a 189/4 vše  
v k. ú. Černá v Pošumaví pro zřízení dešťové kanalizace pro LakeSide apartments s.r.o., 
IČ 084 88 967 za jednorázovou úplatu 5 000,- Kč   

17. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby na dobu 50 let od podpisu  
smlouvy na část pozemku parc. č. 203/1 v k. ú. Černá v Pošumaví za úplatu pro  
Luxory Home – Kappa s.r.o., IČ 099 86 871.  

Vánoční stromky z obecního lesa budou od 15. 12. 2021 
k vyzvednutí u obecního úřadu. 

 
SVOZ BIOODPADU: 6. 1., 3. 2. a 3. 3. 2022 
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Zprávičky z naší školičky

Listopadový čas jsme se ve školce věnovali dvěma hlavním  
událostem, které se k radosti nás všech ještě stihly uskutečnit. Na 
první – Slavnost sv. Martina – jsme zdobili školku, pekli Martinské 
rohlíčky a hlavně pilně nacvičovali program. Po loňské pauze jsme 
akci zahájili před školkou vyprávěním Legendy o sv. Martinovi  
a pásmem písniček a básniček. Měli jsme štěstí, Martin na bílém  
koni přijel (moc děkujeme rodině Kudláčkových) a my jsme se  
mohli za ním po jeho stopách vydat i s lampióny. Program pak  
pokračoval na zahradě hledáním zlaťáků a pokladu, ochutnáváním rohlíčků a svařáku  
(děkujeme paní starostce) a povídáním o důležitých i nedůležitých věcech. 

Na druhou událost – Vánoční jarmark – jsme se připravovali snad ještě víc. Několik dní 
jsme se věnovali s našimi dětmi sladkému pečení. Svými dobrotami, i jinými výrobky  
přispěli i naše paní kuchařky a spousta rodičů (moc děkujeme). Náš stánek byl chvílemi 
doslova v obležení a zisk z prodeje, který je velmi příjemný, využijeme ve prospěch všech 
dětí ve školce.  

Na závěr nám nezbývá než dodat, že Vánoční jarmark 2021 se organizátorům, pánům 
Dominiku Čerklovi a Davidu Neumannovi a jejich pomocníkům vydařil na výbornou  
s několika hvězdičkami. Laťka byla posunuta opět o něco výš. Jsme moc rádi, že jsme se 
mohli zúčastnit a těšíme se, čím nás zase příště překvapí. Děkujeme. 

Kolektiv MŠ 

Ze školy

Koncem října jsme vyjeli do České Krumlova na dopravní hřiště. Naučili jsme se  
dopravní předpisy a jezdili na hřišti podle dopravních značek. V listopadu jsme zahájili  
kurz bruslení v Českém Krumlově. Zúčastnili jsme se také vánočního jarmarku. Při PČ a VV 
jsme vyrobili mnoho hezkých vánočních dárků. Na jaře se podle epidemiologické situace  
ozhodneme, jak naložíme s vydělanými penězi. 

Žáci ZŠ 
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Blahopřejeme  
V  prosinci svá výročí oslaví   

paní Růžena Hlávková, 
paní Ivona Friedlová,  

paní Naděžda Valnohová, 
pan Karel Vrba a  

paní Zdeněk Malý. 
 
 
 
 
 

Všem jubilantům  
přejeme vše nejlepší,  

hodně štěstí, zdraví a pohody  
v osobním životě.  

Za SPOZ Věra Daňová 
 
 
 
 
 

 
SPOZ  

přeje všem spoluobčanům 
krásné prožití  

vánočních svátků 
a do nového roku 

2022 
hodně zdraví, štěstí 

a spokojennosti 

Vánoční jarmark 2021 
 

Po roční coronavirové pauze naše obec přivítala již tradiční 
vánoční jarmark s pohádkovou tématikou. Akce se více než 
vydařila. Tématem jarmarku byla opět pohádka, tentokrát šlo 
příběh Ať žijí duchové. A ožili nejen ti.  

Z autobusové zastávky se na jedno odpoledne stalo  
místo milého a příjemného předvánočního setkávání lidí  
u dobrého moku s bohatým programem.  

Na děti čekal rytíř Brtník z Brtníku, prodavač Jouza, jeho 
švagrová zvaná Černá kronika, trpaslíčci, skákací hrad, kolotoč 
a tvořivé dílničky.   

S blížícím se večerem se zjevila Leontýnka z Brtníku, s jejíž 
pomocí se rozsvítil vánoční stromeček.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za příjemně stráveným časem stojí, ale konkrétní lidé  
aspoustu hodin příprav.  

Největší poděkování patří Dominiku Čerklovi, který  
vdechl život jarmarku. Dále pak Davidu Neumannovi, paní  
M. Novákové, pracovníkům technických služeb obce Černá  
v Pošumaví, všem účinkujícím, jejich hostům a paní starostce 
Ireně Pekárkové. 
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Důležité upozornění 

pro všechny chovatele drůbeže 

Nařízení Státní veterinární správy
Ústřední veterinární správa Státní veterinární správy jako místně a věcně příslušný správní 

orgán podle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči  
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016  
o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro 
zdraví zvířat“), v platném znění, podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 
ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, 
v platném znění, a v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona 
nařizuje tato 

mimořádná veterinární opatření 
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní influenzy ptáků  

(aviární influezy, tzv. „ptačí chřipky“) na území České republiky 
 

Čl. 1 
Všem chovatelům drůbeže se z důvodu zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky a zabránění 
šíření nebezpečné nákazy 

a)   zakazuje chovat drůbež, s výjimkou běžců a holubů, pod širým nebem a nařizuje se 
       umístit a držet chovanou drůbež, s výjimkou běžců a holubů, uvnitř budovy v hospo- 
       dářství, ve kterém je chována; není-li možné chovanou drůbež trvale umístit a držet 
       uvnitř budovy v hospodářství, ve kterém je chována, nařizuje se chovatelům omezit 
       venkovní prostory, do nichž má drůbež přístup, a v co nejvyšší možné míře omezit  
       kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky, 
b)   nařizuje podávat drůbeži vodu a krmivo uvnitř budovy v hospodářství nebo pod  
       přístřešky, 
c)    nařizuje omezit pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby,  
       jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež 
d)   nařizuje chránit krmivo, stelivo a vodu používané ke krmení, stlaní a napájení drůbeže 
       před kontaminací trusem volně žijících ptáků. 

 
Čl. 2 

Všem chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle  
zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně 
některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se nařizuje   
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v případě, že nejsou v jejich hospodářství proveditelná opatření podle článku 1, neprodleně 
o této skutečnosti informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu Státní veterinární 
správy nebo Městskou veterinární správu v Praze Státní veterinární správy. 
 

Čl. 3 
Sankce 

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních 
opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit 
pokutu až do výše: 

a)   100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, 
b)   2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. 

 
Čl. 4  

Poučení 
Pokud v souladu s § 67 a násl. veterinárního zákona vzniká nárok na poskytnutí náhrady  
nákladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění mimořádných veterinárních opatření  
nařízených ke zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na  
člověka, je třeba jej včas uplatnit na základě žádosti podané u Ministerstva zemědělství, které 
o ní rozhodne. Podrobnost i pro uplatňování náhrady a náležitosti žádosti o její poskytnutí 
stanoví vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě  
zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních  
činností, ve znění pozdějších předpisů. Formulář žádosti je dostupný na internetových  
stránkách Ministerstva zemědělství. 
 

Čl. 5 
Společná a závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se nařízení Státní veterinární správy č. j. SVS/2021/143556-G ze dne 23. 11. 2021.  
2. Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. b)  

veterinární ho zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho 
vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Ministerstva zemědělství.  
Vyvěšuje se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se 
týká, na dobu nejméně 15 dnů a zveřejňuje se na internetových stránkách Státní  
veterinární správy.  

3. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti i jiným subjektům,  
než jsou chovatelé hospodářských zvířat, vyhlašuje se nařízení Státní veterinární správy 
také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. 

 
V Praze dne 24. 11. 2021                                                             

 MVDr. Zbyněk Semerád,  
ústřední ředitel Státní vetrinární správy 
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Říkáte si možná, o čem 
ten článek bude? O rozdílu  
v lesku a matu, o barvivech 
nebo o tom, kde nejspíš uvi-
díme hedvábný lesk? Píše  
se, že je charakteristický pro 
tygří oko, sokolí oko, býčí  
oko, čili vlastně pro minerály, 
drahé kameny.  

Já jsem si to spojil přímo 
s člověkem, který měl určitě  
také svůj lesk a možná, že  
i hedvábný. S překladem do 
němčiny už budeme mít jas-
no. Hedvábný = seiden a lesk 
= glanz. Ano Seidenglanz je 
oním člověkem s hedvábným 
leskem. Celým jménem Fran-
tišek Seidenglanz, který by 
se letos dožil 100 let (narodil 
se 1. 12. 1921) a já s ním prožil 
několik let pracovně. A zcela 
jistě byl tehdy znám prak-
ticky téměř každému. Jeho 
jméno se někomu hůře pa-
matovalo a tak se zkracovalo 
na „Miglanc“. To například  
na Ostravsku znamená ně-
co jako podšívka, čtverák  
a Franta něco z těchto vlast-
ností měl. Již jsem ve svých 
vzpomínkách o něm napsal, 
že byl také znám jako „Fran-
ta sedmilhář“.  

On znal spoustu vtipů  
a vyprávění tzv. ze života, 

byl velmi výřečný a někdy  
to vypadalo, že si vymýšlí. 
Často také řešil určité situace 
konstatováním, že to vždycky 
nějak dopadne, tak proč si 
dělat starosti. Na Bližné mi 
dělal v letech 1971–1973 
agronoma, táhli jsme výrobu 
spolu a byl jsem rád i za jeho 
pomoc v živočišné výrobě.  
A přesto, že byl o 22 let starší, 
považovali jsme se za kama-
rády.  

On si také za svůj život 
něco prožil. Za války byl  
totálně nasazen, v práci na  
statcích pak ho různě přesou-
vali, nikdy si však nestěžoval. 
Naopak vše převedl do le-
grace a vtipu. Říkal například: 
„Vždycky, když se mě ptali, 
kdy jsem se narodil, odpoví-
dal jsem, že jsem tak stár jako 
naše rodná strana. Pak už se 
nikdo neptal, protože nevě-
dět, kdy se narodila naše 
rodná strana, mohlo být pro 
úředníka dost osudné“.  

V určité době bývalo vždy 
něčeho nedostatek – Franta  
to využil básněním: Není vata, 
nejsou vložky, co si dáme 
mezi nožky! 

V době, kdy pracoval jako 
agronom to s jistým tehdej-
ším vedoucím také neměl  

nijak lehké. A trochu ho  
trápilo, že byl od vedoucího 
často sekýrován za svou prá-
ci. Ostatně, něco jsem tehdy 
i zveršoval, když vedoucí hod-
notil určitou pracovní fázi:  
„Dalo mi to ale práci, všechno 
oběhat – technici jsou dare-
báci, nelze na ně spoléhat.  
Já se za ně musím stydět,  
nemůžu je ani vidět – zvláště 
toho Seidenglanze nejradši 
bych vyhnal z práce“. Franta 
samozřejmě brblal, stejně ja-
ko my všichni, ale nějaký 
velký odpor, to těžko. Vedou-
cí tehdy také měl své, stále 
opakující tvrzení: „Nečurejte 
mi na nohy“. Ani tady Franta, 
ale i my ostatní nic moc  
nezmohli. Ovšem pozor! Teď 
si vzpomínám, že snad jediný 
Tomáš Suchánek mu tenkrát 
odpověděl: „ To bych si  
v žádném případě nedovolil. 
Nehledě na to, že by to byl, 
při mé výšce, určitý technický  
problém“. Takže to jen tak  
na okraj, aby bylo vidět i do 
vnitra našeho tehdejšího pra-
covního vztahu.  

Každopádně však nikdy 
na kamaráda „Hedvábný lesk“ 
nezapomenu. 
 

frza 

Hedvábný lesk
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Vodorovně:  1. souhlas celosvětově (z angl.); obec poskytla po tornádu. 2. plemeno psa; energetický řád (zkr.); 
Státní bezpečnost (zkr.); Mistrovství světa (zkr.); Komunální služby (zkr.); dvě samohlásky. 3. je nutný pro  
rozvoj území obce; závodní výbor (zkr.); bývalá SPZ Benešova. 4. hnízdí u nás od roku 1958; římsky pětset;  
Limonádový…; iniciály našeho druhého polistopadového starosty; dlouhá a krátká stejná samohláska; Ě ; 
chem. zn. draslíku. 5. jeden z vitamínů; vykašlané hleny; chem. zn. zinku; skelet. 6. tendence; dvě římské tisícovky; 
opera B. Smetany. 7. vozidlo našich hasičů; druhá část tajenky; chem. zn. fluoru; zkráceně Bratislava. 8. římská 
pětka; zdrhovadla nejsou ze lnu; předložka; slovenská polní míra. 9. moje; nosíme při covidu; chem. zn. palladia.  
10. vydávat teplo (bez posl. písm.); v posledních letech akce v obci; vysoká škola; dvě samohlásky. 11. chem. 
zn. jodidu draselného; víceúčelové vozidlo „veřejňáků“; hora ve Francii. 12. měsíc planety Jupiter; také „obliž“; 
římsky padesát; chemicky H2O; zn. auta Citroën. 13. chem. zn. nového prvku Nihonium; obec postavila  
v r. 2020; zkratka pro kempy. 14. třetí část tajenky. 15. pravidelně dvakrát ročně akce SPOZ; poslední  
písmeno abecedy. 
Svisle: 1. opice; konto; římsky 100+5 +1000; chem. zn. vodíku; v obci máme letní…; předložka. 2. zkr. naší  
nejstarší univerzity; pracují v Dolní Vltavici; něco jako zatáčka. 3. MPZ Německa; porucha psychiky; rostlina  
u rybníčků u ČOV; zn. tuny. 4. u silnice se staví rybářský…; německy já; Národní výbor; polévám; opak pravá. 
5. značka svítidel; seveřan; jméno Laurinové; chem. zn. dusíku. 6. první část tajenky. 7. zn. poloměru; zajišťuje 
sociální akce v obci; označení metra; obilí seté na podzim; prkenný strop; řeka ve Španělsku. 8. chem. zn. kyslíku; 
spojení (z angl.); poradenská společnost; Akademie věd; poloměr; inic. naší zpěvačky. 9. tisíc římsky; co nesmí 
v obci chybět; označ. jednotky elektr. kapacity; dva lidé z Chodska; zkr. pro číslo.10. mezinárodní organizace; 
výběr kandidáta a vhození lístku do urny; technická kontrola; první písmeno abecedy; obytné stavení; první 
dlouhá samohláska. 11. Rukopis královédvorský; u obecního úřadu postaven box; francouzsky můj. 12. značka 
pro ampér; dva si řeknou ano; dívčí jméno (naposled i u nás); zkr. klubu Mladá Boleslav. 13. řízení pro vyhlášenou 
zakázku; Windy ……; CŮ. 14. registr. značka Ústeckého kraje; hlav. město Turecka; zač. křestn. mužského jména; 
finance od státu na různé akce obci; poslední písmeno abecedy. 
Nápověda:  Chanuit; LNA; ALM; Rendl; Eo; Blend; Cira; Mon                                                                                                          frza 

Křížovka na prosinec 
 

Spolu s tajenkou hodně sil, zdraví, lásky a štěstí a optimismu do dalšího období.
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Žádám pana Záhoru o radu...  
 

Budu vám vyprávět, co se mi nedávno přihodilo. Často se doma zabavuji tím, 
když není v televizi na co koukat a se psem není taky řeč, že si kontroluji svou  
hmotnost a vypočítávám si BMI. Toho listopadového dne jsem si usmyslel  
pojíst teplou sekanou. Dostal jsem na ni chuť, což se mi často stává. Dvacet deka  
mi ji řezník navážil.  

Doma jsem se rozhodl udělat s tou sekanou pokus. Nejprve jsem si stoupl  
nahý na váhu sám. Je digitální, na displeji se objevil údaj rovných sedmdesát  
kilo. Pak jsem si stoupl na váhu ještě jednou a přidal tam tu sekanou. Ukázal  
se údaj sedmdesát kilo a dvacet deka. To by souhlasilo. A teď mne napadlo tu  
sekanou sníst.  

Po chvíli jsem se znovu postavil na váhu, ale tentokrát s tou sekanou v břiše.  
A co se stalo: váha ukázala, že vážím sedmdesát dva kilogramy. Byl jsem z toho 
jelen a nedalo mi to spát. Navštívil jsem výzkumný ústav, aby mi vysvětlili,  
proč to zafungovalo v tom mém břiše s tou sekanou tak divně. Jestli je normální, 
abych ztloustnul skoro o dvě kila, když pojím dvacet deka sekané. Jak je to  
možné v jednadvacátém století.  

Od výzkumného specialisty jsem se dozvěděl, že se jedná patrně o nějaký  
technický problém, možná za to může ta váha nebo moje břicho. A měli-li by  
to řešit, přišlo by mě to dost draho. Takový výzkumný proces je poměrně časově  
náročný, týká se nejen té váhy a mého těla, ale i dalších skutečností. Bude  
zapotřebí se zabývat, kde jsem tu sekanou koupil, kde ji vyrobili, od jakého zvířete 
bylo maso, jaké příměsi v ní byly, jestli v tom nefungují nějací překupníci. Není  
jednoduché všechno zjistit a ověřit, jak to na první pohled vypadá. Toho abych  
si byl vědom.  

Pravil jsem, že jsem z chudých poměrů a nemám tolik peněz na to, abych platil  
nějaký výzkum o sekané. Jedině, že by si ten ústav vyžádal na to dotaci z fondu  
Evropské unie. Určitě by to vědecké zjištění zajímalo jedlíky sekané také v dalších 
evropských státech Unie a možná i v Africe.  

Než se definitivně rozhodnu, co s tím, chtěl bych Vás, vážený pane Záhoro, jako  
znalého a uznávaného kronikáře, požádat, zda jste někde v kronikách nenalezl  
podobný případ neobvyklého ztloustnutí po sekané.  

A protože jste se pohyboval po celý život v zemědělství, tak prosím i o sdělení, 
jestli když by dvacet deka té sekané sežralo třeba prase, taky ztloustlo o tolik, co já.  
 

Děkuji Vám za odpověď.                                                               Jan Vaněček, spisovatel 

Trochu nevážně koncem roku 
 

/z korespondence s českokrumlovským spisovatelem Janem Vaněčkem – r. 2017/

Zpravodaj_12_2021_Sestava 1  06.12.2021  12:54  Stránka 10



11ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz

Tady je každá rada drahá, pane Vaněčku   
Tím, co se Vám přihodilo, jste nastolil skutečně velmi vážný a zapeklitý problém. Kdybyste 

býval hned, jak se začala hlásit nuda, šel do hospody na pivo a nezabýval se nějakým Body 
Massem Indexem, nebylo by nutno řešit situaci, která je složitá i pro výzkumný ústav. Ale zpět 
k Vaší situaci. Především se divím Vašim chutím. Proboha, co Vás to napadlo jíst sekanou a ještě 
k tomu teplou? Copak jste neslyšel o problémech, které její pozření způsobuje? To věděli již 
staří Římané, dokonce Jára Cimrman, a to ještě neznali některé naše výrobce této, pro někoho, 
lahůdky, kteří se do sekané snaží občas vtěsnat i patogenní bakterii Listeria. Zhltnout teplou 
sekanou a dokonce nedat ani kousek svému věrnému příteli člověka, to na Vás nevrhá dobré 
světlo. Pokud jste tuto sekanou jedl dokonce samotnou, porušil jste tím ustanovení Česko-
moravsko-slezského svazu pojídačů teplé sekané, kde se v Hlavě 4, odstavci 2, bodu 3 praví, 
že vždy je nutno k teplé sekané jíst vhodnou přílohu.  

Předmětem zkoumání je ovšem Váš pokus. Podle údaje na displeji váhy, který hlásal  
70 kg člověčiny, nevybočujete z normy podle BMI a onen kousek sekané Vám nezpůsobí  
nadváhu, stále budete docent. To mě ukazuje displej naší váhy úplně jiné číslo a hlásá, že jsem 
již přescent. Podstata problému je ovšem v tom, že jste vstoupil na váhu v plné nahotě. Pokud 
ano, porušil jste též ustanovení Evropské unie, která na podnět českého europoslance Sekaniny 
se tím více jak  měsíc zabývala a rozhodla, že na digitální váhu se musí vždy vstupovat oblečen 
alespoň v klobouku. Jeho váha musí být předem známa, aby od konečné sumy na displeji 
mohla být odečtena. Důležité je rovněž, ve které místnosti jste na váhu vstupoval, zda v pokoji, 
kuchyni, koupelně nebo ložnici a zda to bylo v přízemí nebo v patře a především, na to pozor, 
jaká byla v té době teplota oné místnosti. To jsou všechno okolnosti, které mohou na fakt, že 
po pozření jste byl těžší o dvě kila, mít významný vliv. Především naježení chlupů na těle  
v chladu způsobuje, že se tělo brání určitým minimálním nárůstem svalové hmoty. Tam může 
být čertovo kopýtko.  

Jinak se podle daných vlastností dá váhový přírůstek vypočítat velmi snadno podle  
Bresenhamova algoritmu pro rasterizaci algebraických křivek, což každý zná, a tak nemá cenu 
to zde anoncovat. Udělal jste tedy dobře, že jste mě požádal o radu. Řešení jednoduché a 
žádné dotace z Evropských fondů nepotřebuji. Stejně, než by se ke mně dostaly, tak mi je 
někdo částečně vytuneluje. Kdybych ovšem měl použít takzvaný zdravý rozum, pak bych 
musel konstatovat, že se ve Vašem případě jedná o otázku metabolismu a trávení tuků v těle. 
Po pozření sekané jste se měl vydat někam ven na procházku anebo na to pivo a hlavně se 
nezapomenout obléci. Po příchodu domů, rázně vstoupit na váhu a na displeji byste určitě 
uviděl potěšitelné číslo.  

Závěrem mě žádáte o sdělení některých fakt jakožto celoživotního zemědělce i položivot-
ního kronikáře. Býval jsem sice agronom, ale vídával jsem často na statcích hodně prasat, která 
žrala nejenom sekanou a neřešila nikdy případné tloustnutí. Co se týče oblasti kronikářství, 
nezaznamenal jsem zatím žádný případ ohledně pojídání sekané, po kterém by došlo k ne-
obvyklému ztloustnutí. Že se dříve panstvo umělo najíst, o tom zápisy existují, možná, že tam 
měli i sekanou. Každopádně však každé jídlo doplňovali chlebem, či žemlí. A ne jako Vy,  
zhltnout samotnou sekanou, porušit předpisy a ještě ztloustnout. Tolik má odpověď a rada. 

 František Záhora, kronikář 
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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. prosince 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 

 

V neděli do Černé zavítal Mikuláš s andělem a čerty

Děkujeme všem, kteří se na přípravě a uskutečnění mikulášské nadílky podíleli.
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