Zpravodaj_1_2022_Sestava 1 06.01.2022 8:56 Stránka 1

Zpravodaj_1_2022_Sestava 1 06.01.2022 8:56 Stránka 2

02 ZPRAVODAJ
Z OBSAHU
Ze zasedání obecního
zastupitelstva
strana 2
Zprávičky z naší
školičky
strana 3
Ze školních lavic

strana 4

Významné dny v lednu
strana 5
Společenská rubrika
strana 5
Činnost našich hasičů
v roce 2021
strana 6–8
Tříkrálová sbírka 2022
strana 9
Netradičně abecedně
pojatá celoroční bilance
událostí v obci
strana 10–12

www.cernavposumavi.cz

Usnesení
Výpis 33. zasedání zastupitelstva
Obce Černá v Pošumaví ze dne 20. 12. 2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 13.
Příjmy 365 904,- Kč, výdaje 365 904,- Kč,
financování 0,- Kč. (příloha).
Rozpočtové opatření č. 14.
Příjmy 4 358 166,- Kč, výdaje 4 358 166,- Kč,
financování 0,- Kč. (příloha).
2. Rozpočet obce na rok 2022.
Příjmy ve výši 35.572.920,- Kč,
výdaje ve výši 33.772.920,- Kč,
financování -1 800 000,- Kč.
3. Kupní smlouvu se zřízením věcného práva č. 264/2021
- UZSVM/19261/2020-MK.
4. Obecně závaznou vyhlášku 4/2021 o nočním klidu.
5. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 10 000,- Kč
z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá charakter veřejné podpory, Smíšený pěvecký sbor MUSICA
VIVA, z.s. Dotace bude použita činnost sboru.

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

1. PEČOVATELKA – PRACOVNÍK PŘÍMÉ PÉČE
2. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA
Co Vám můžeme nabídnout:
l zajímavé finanční ohodnocení l přátelský kolektiv
l zaručenou výplatu každý měsíc l 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
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ZPRAVODAJ 03
Zprávičky z naší školičky

Závěr roku se i v naší školce tradičně nesl v duchu příprav na
nejhezčí svátky – Vánoce. Čas čekání na Ježíška jsme se snažili
dětem zpříjemnit tvořením, zdobením školky, vyráběním dárků,
poslechem vánočních příběhů, zpěvem koled, vyprávěním
o zvycích a tradicích, o pravém smyslu Vánoc apod. Tyto chvilky
jsme chtěli alespoň částečně propojit s rodinou, a tak 1. prosince
našly všechny děti od nás v poštovní schránce velmi pěkný
Adventní kalendář, který je doma každý den zaměstnal různými
jednoduchými úkoly až do Štědrého dne.
Školku také „navštívil“ Mikuláš, ale bohužel v neděli, kdy tam nikoho nenašel. Dětem
tam však zanechal sladké balíčky, které si ale musely zasloužit. A tak jsme hned v pondělí
celé dopoledne plnili různé úkoly, překonávali překážky, soutěžili v tanci, zpěvu, beze
strachu zdolávali labyrint, přestože se z každého koutu ozývalo čertí brtblání.
Vzhledem k pandemickým opatřením jsme nemohli uspořádat tradiční vánoční
besídku. Aby rodiče nepřišli o sváteční kulturní zážitek, natočili jsme vánoční pásmo dětí
na video a umístili ho na naše webové stránky. Doufáme, že alespoň trochu přineslo do
domovů našich dětí sváteční pohodu a zastavení při předvánočním shonu.
Přejeme všem, aby všechny dny nového roku byly naplněny pohodou, klidem, dobrou
náladou a hlavně zdravím.
Kolektiv MŠ

ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví děkuje panu Milanu Somorovi za velmi hodnotný dar
v podobě vytvoření webových stránek https://zs-mscernavposumavi.cz/.
Moc si ceníme vynaloženého času, úsilí a ochoty.
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Ze školních lavic – ohlédnutí za prosincem
Letošní prosinec byl opět jiný než v ostatních letech. Neměli jsme ve škole Mikuláše
s čerty a ani poslední den školy jsme se nesetkali u stromečku. V lednu se sice už
u stromečku nesetkáme, ale uděláme si malou besídku s rozbalováním dárků jen pro sebe.
Na zvířata jsme ale nezapomněli a přichystali jsme jim vánoční stromečky.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují, přispívají různými sponzorskými dary a fandí
nám v celoroční práci.
Žáci a zaměstnanci ZŠ

Obec Černá v Pošumaví má záměr pronajmout byt v bytovém domě č. p. 25
v k .ú. Černá v Pošumaví obec Černá v Pošumaví.

Dům č. 25, byt č. 8, 2. patro, o velikosti 1+2, 55 m2
ŽÁDOST O BYT JE NUTNÉ PODAT NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI
n
n
n

Formulář žádosti o nájem bytu je možné získat v tištěné podobě v sídle Obecního
úřadu Černá v Pošumaví v úředních hodinách (každé pondělí a středu od 7:15 do
17.00 hod.a pátek od 7:15 do 11:00 hod.)
Formulář žádosti je možné stáhnout z webových stránek obce Černá v Pošumaví
– https://www.cernavposumavi.cz/obecni-urad/tiskopisy-a-formulare/
Vyplněný formulář žádosti o nájem bytu je nutné doručit na adresu:
Obecní úřad Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,
a to prostřednictví poštovního doručovatele, nebo osobně na podatelně v sídle
úřadu, případně datovou schránkou ID: k7wbyar
Termín doručení žádosti: nejpozději do 17 hodin dne 19. ledna 2022.
Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Černá v Pošumaví dne: 3. 1. 2022

SVOZ BIOODPADU: 6.

1., 3. 2. a 3. 3. 2022
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Významné dny v lednu

Blahopřejeme

6. LEDNA: Tři králové přinesli Jezulátku vzácné dary.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně, což je
6. ledna, píše svěcenou křídou na dveře domů nápis K † M † B
jako formule požehnání. Mezi písmeny jsou tři křížky nikoliv
znaménka plus. Nejde ani počáteční písmena jmen Tří králů.
Je to zkratka latinského požehnání „Christus mansiorem
benedicat“ (Ať Kristus požehná tomuto domu). Trojí znamení
kříže je na dveřích domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny,
nemohou dovnitř proniknout mocnosti zla.
***
16. LEDNA: V tento den si připomínáme památku Jana
Palacha. Student historie a politické ekonomie, který se
upálil v lednu 1969 na protest proti potlačování svobod.

V lednu svá výročí oslaví
paní Marie Musilová,
paní Miroslava Vrbová,
paní Alena Tomanová
a pánové Alois Skácel,
Rostislav Ružbatský
a Petr Martínek.

„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí“
Jan Palach
***
21. LEDNA: Končí znamení KOZOROHA a střídá ho znamení
VODNÁŘE. Lidé narození v tomto znamení jsou jako voda –
proměnliví, někdy pomalí a hluboce rozvážní, jindy bystří jako
potok na jaře.
***
27. LEDNA: Mezinárodní den památky obětí Holocaustu
a předcházení zločinům proti lidskosti
Mezinárodní den památky obětí Holocaustu přípomíná
události 2. světové války a patří primárně šesti milionům
židovských obětí z období Holocaustu. Datum 27. ledna není
vybráno náhodně, právě v tento den roku 1945 byl osvobozen
koncentrační tábor Auschwitz-Berkenau Rudou armádou.
Tento koncentrační tábor známe z hodin dějepisu pod
českým názvem Osvětim-Březinka. Návrh byl vyhlášen Organizací spojených národů a podpořilo jej 91 členských zemí.
***
28. LEDNA: Den ochrany osobních údajů
Za ustanovení osobních údajů jakožto údaje soukroméno
- osobního by měl být rád každý nás. Den ochrany osobních
údajů byl stanoven na 28. ledna díky přijaté úmluvě o ochraně
osob se zřetelem na zpracování osobních dat, stalo se tak roku
1981 ve Štrasburku.

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

Očím odešli,
v srdcích zůstali...
V listopadu a prosinci
nás opustili:
pan Zdeněk Zlámal,
pan Pavel Vrba,
paní Anna Čertická
a
paní Růžena Čurdová.
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Zpráva o činnosti JSDHO Černá v Pošumaví
za rok 2021
Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Černá v Pošumaví zřizuje obec jako organizační
složku obce, a to v souladu s nařízením Jihočeského kraje. Podle tohoto nařízení je jednotka
zařazena v kategorii JPO III/I, přičemž územní působnost má stanovenu i mimo území
zřizovatele. Jednotka zabezpečuje výjezd do 10 minut po vyhlášení poplachu a je předurčena
pro zásahy v souvislosti s požáry, úniky nebezpečných látek, větrnými smrštěmi a sněhovými
kalamitami, zásahy s leteckou hasičskou službou a dalšími. Toto nařízení naší jednotce
stanovuje taktéž územní působnost pro jednotlivé stupně poplachu, která činí okruh s poloměrem daným jízdou v délce 30 minut (zhruba ke Křenovu a Loučovicím).
Co se týká personálního stavu, ke 31. 12. 2021 měla jednotka 13 členů, což je stejný
počet jako v předchozím roce.
V roce 2021 zasahovala jednotka ve 43 případech (o 10 víc nežli v roce 2020), a to jak na
území obce, tak i mimo něj, např. v rámci spolupráce složek IZS (integrovaného záchranného
systému) v obci Kájov při rekonstrukci dopravní nehody s těžkým zraněním, technické pomoci
v Hořicích na Šumavě, požáru v Horní Plané apod. Jednotlivé zásahy, stejně jako v loňském
roce, zde jednotlivě rozepisovat nebudu, pouze níže v tabulce uvedu jejich přehled a dobu
jejich řešení.
Typ události
Dopravní nehoda silniční
Ostatní pomoc
Planý poplach
Požár
Technická pomoc
Celkem

Počet událostí
2
5
1
7
28
43

Čas řešení událostí
4:32
3:40
0:28
25:15
45:55

Co se týká nasazení jednotlivých hasičů, přehled uvádím v následující tabulce (uvádím jen
aktivní členy).
Hasič
Tomáš Thon
Jan Homolka
Václav Pivec ml.
Petr Lavička
Miroslav Kasal

Počet
výjezdů

Čas strávený
na výjezdech (h)

Čas strávený
v dýchací technice /h)

37
32
26
22
22

65,45
61,5
50,25
35,25
34,25

1,5
–
1,5
1,5
–
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Hasič
Václav Pivec st.
Vladimír Kasal
Pavlína Pártlová
Aleš Wirth
Petr Rulíšek

ZPRAVODAJ 07

Počet
výjezdů

Čas strávený
na výjezdech (h)

Čas strávený
v dýchací technice /h)

8
4
3
3
2

11,25
10,5
7
3,45
5

–
–
–
–
–

Nyní bych rád uvedl přehled využití techniky, abyste měli přehled, jak je technika
využívána. Zde je ale třeba zdůraznit, že použití techniky je určeno, ke všem událostem vyjíždí
prvovýjezdové vozidlo, tedy CAS (cisternová automobilová stříkačka – Scania). Dále pak dle
rozhodnutí operačního střediska či velitele zásahu. Níže bude uvedeno, že bylo jedno vozidlo
použito vícekrát, než je počet výjezdů. Toto není chyba, ale u několika událostí byl zásah
pro ostatní složky IZS ukončen, ale naše CAS a hasiči byli ve stejné události znovu vysláni
ke kontrole požářiště či drobnému dohašení, tedy byli opět svoláni a vysláni, což se jako
samostatný výjezd nepočítalo.
Typ techniky
DA L2Z VW Transporter
CAS 20/4000/240 S2R
CAS 32/6000/600 S3R
Člun s motorem

Počet výjezdů
4
46
5
5

Najeto km
58
404
87
nepočítáno

Mimo rámec výše uvedených zásahů se hasiči jednotky zúčastnili např. 2 výcviků záchrany
osob propadlých dostatečně neúnosným ledem, 2 výcviků zajištění místa dopravní nehody
a vyproštění osob z motorového vozidel po dopravní nehodě a každoměsíčních pravidelných
výcviků taktiky zásahů.
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Hasiči jednotky s několika hasiči sdružení dále v rámci spolupráce s obcí a partnery
obce zajišťovali některé činnosti (pěnu pro děti) na Windy pointu, zajišťovali stravování na
plaveckých závodech VZS Dolní Vltavice a v neposlední řadě zajišťovali pořadatelskou službu
na Vltava runu, Bohemia south classic rally a některých dalších akcích.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům jednotky za jejich obětavou práci v uplynulém
roce, které si moc vážím a dovolte, abychom vyzvali občany žijící v naší obci, zda-li by nechtěli
být našimi parťáky. Takže tedy:
Do jednotky sboru dobrovolných hasičů v Černé v Pošumaví přijmeme nové členy.
Pokud je ti více než 18 let, máš dobrý zdravotní a duševní stav, předpoklady pro
týmovou práci s ochotou se něco naučit a hlavně ochotu pomoci druhému v nouzi,
je to právě pro tebe. Členem výjezdové jednotky se staneš po řádném teoretickém
a praktickém zaškolení.
Pokud Tě naše výzva zaujala, ozvi se nám. Oslov buď kohokoliv z výše uvedených,
nebo nejlépe přímo velitele jednotky na Václava Pivce na tel. č. 721 724 619.
Soptík
inzerce

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ ZDARMA
Zimní sezóna ve skiareálu na Lipně přinesla hned několik novinek. Jednou
z nejpodstatnějších a nejzajímavějších pro všechny co na Lipno přijedou, je
možnost večerního lyžování v ceně celodenního skipasu. Letos se totiž na
celodenní skipas lyžuje až do večera. Na svahu můžete trávit tedy celý den.

DENNì UŽ TRADIČNì OD 8.30 DO 16 HODIN
A VEČER PAK OD 18 DO 21 HODIN.
Vzniklou pauzu jistě skvěle vyplní návštěva restaurace Stodola nebo cukrárny
Povidloň, kde doplníte potřebnou energii.
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Abecední bilancování celoročních
černopošumavských důkazů evidentních faktů
Z trochu složitějšího názvu přizpůsobeného části abecedy vyplývá, že se v tomto článku
pokusím seznámit s některými akcemi, událostmi a dalšími jevy, které se v loňském roce
staly nebo probíhaly v naší obci. A to systematicky podle abecedy, ovšem nesystematicky
a zpřeházeně podle akcí během roku, občas i mírně ironicky naladěných.
Na řadě míst v obci se staví. Vyrůstají APARTMÁNY, jednomu se říká ALM, stavby
AMBICIOZNÍ, ale ne moc ADEKVÁTNÍ naší přírodě. ADVENT se vydařil, ANDĚL Leontýnka
z Brtníku přilétl a rozsvítil vánoční strom. Od října každou sobotu si nyní můžeme zajet
AUTOBUSEM do Bad Füssingu /pokud nás tam covid pustí/ a zmínit se musím i o ANTIGENNÍCH
testech a také připomenout, že penzion AXIOM z Kovářova k nám denně přiváží až 50 obědů.
K BANKOMATU KB u Obecního úřadu přibyl BANKOMAT ATM u autobusového nádraží.
BIOODPAD volný i v BIOPOPELNICÍCH se nadále odvážel, veteránské vozy v akci BOHEMIA
CLASSIC opět projížděly obcí a měly stanoviště v Dolní Vltavici. BLUDIŠTĚ pod novou Panelkou
o něco vyrostlo, BETLÉM pod rozsvíceným vánočním stromem opět poutal pozornost a pro
občany bylo znovu k dispozici BETLÉMSKÉ světlo. Vybudovaná CYKLOSTEZKA směrem na
Hůrku ožívala turisty, ale především znamenala pro naši obec vítěznou CENU SFDI /Státní fond
dopravní infrastruktury/ v kategorii IV. Stavba roku. A začala se připravovat CYKLOSTEZKA směr
Mokrá. Celý rok však téměř veškerou činnost ovlivňovala epidemie COVID-19. ČÁPI přiletěli
v daném termínu, vyvedli tři mláďata, z ČOVKY se občas linulo ne zrovna libé aroma a ČERNÝ
POTOK pod mostem neztratil nic na své kráse. DIVADLO pro děti v Letním kině pokračovalo,
v květnu jsme zde měli DIAMANTOVOU svatbu, teprve druhou v historii obce a přirozenou
součástí financování obce jsou potřebné DOTACE. V březnu postihla EPIDEMIE covidu i obchod
Jednota, ke konci roku začaly být problémy s nárůstem cen ELEKTŘINY, ovšem opravy místní
zvládl ELEKTROStrnad a E-RECEPT není již nic EXTRA, ale normální komunikace s lékařem.
Obec poslala FINANČNÍ dar na Moravu postiženou tornádem a vánoční jarmark obohatil svým
vystoupením FILIP Sajler /Kluci v akci/. Na FACEBOOKU jsem se snažil informovat o historii
i reálném čase a pokud jste vyjížděli z obce, museli jste vyplnit FORMULÁŘ. No a když jdu
kolem hřiště, trochu mě mrzí, že už zřejmě neuvidím FOTBAL, bohužel nová FOTBALOVÁ
GENERACE nevyrůstá. U hotelu Racek opět proběhla výstava GIGANTI doby ledové,
GDPR /ochrana osobních údajů/ se nadále musela dodržovat a náklady na vyhotovení
GEOMETRICKÝCH plánů obci narůstaly. Je už samozřejmostí, že naši HASIČI jsou opět téměř
u všech obecních akcí, a HOME OFFICE /práce na dálku/ byla i u nás uplatňována a HUDEBNÍ
nástroje u učitelů HUDBY byly i nadále v permanenci. HŘIŠTĚ pro děti se doplňovala
a opravovala, ke konci roku i HOSPODA čtyřka pohnula s opravou, jen restituce HODR je
stále stejná. V únoru bylo několik dnů velmi CHLADNO, teplota šla pod -20 °C a nejsem si zcela
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jist, zda se všichni návštěvníci naší obce CHOVALI, tak jak je potřeba v CHRÁNĚNÉ oblasti.
Opět se uskutečnil ICE MARATHON, sekačku ISEKI proháněl po trávě zkušený pracovník
služeb obce a potřebné čerstvé INFORMACE z rozhlasu nebyly někdy IDEÁLNĚ slyšet. Na
JESTŘÁBÍ jako osady, ale především jako kempu JESTŘÁBÍ 1, bylo opět živo. Na Muckově
u soukromníka se rodila JEHŇATA a do historie obce již vstoupil naplno JARMARK, opět
trochu JINAK a své zboží přivezl i pan JAROSLAV. KEMPY na území obce, přestože stále
řádil covid, byly celkem slušně zaplněny. Do mechanizačního parku „veřejňáků“ přibyl
KUBOTA univerzální stroj, víceméně tank na práce po celý rok. Obecní KNIHOVNA byla rovněž
stále v provozu, stejně jako KOLUMBÁRIUM na hřbitově a v KOTELNÁCH se již topí jiným
palivem než před léty, ovšem z některých KOMÍNŮ se občas valí poněkud nevábný dým.
Potěšením však je vydání KALENDÁRIA – Lipensko den za dnem – Jana Štiftera se slavnými
výročími i naší obce. LETNÍ kino promítlo 69 filmů, v provozu bylo i LANOVÉ centrum a u nové
cyklostezky přes Malé LIPNO někdo ukradl část LANA mezi zábradlím. I kdyby se cokoliv dělo
MÁJKA v obci postavena být musí, i bez obecenstva, i MIKULÁŠ se svým doprovodem svou
nadílku neopomněl. Škoda, že neproběhl oblíbený MASOPUST, ovšem v prostoru u bývalé
MÁRNICE často stával stánek MASO přímo z komína. Podél turistických tras v obci můžeme
vidět různé části výstroje (lavičky, tabule, koše), tzv. MOBILIÁŘ. METEOROLOGICKÉ stanice
rovněž dodávaly svá data a částečné opravy se dočkal MINIGOLF. Obec učinila NABÍDKU
k pronájmu některých NEBYTOVÝCH prostor i samotných bytů, na kulaté NAROZENINY seniorů
ženy ze SPOZ nezapomínaly a kvůli zvýšení koronaviru byl na měsíc znovu vyhlášen NOUZOVÝ
stav. Během roku probíhalo OČKOVÁNÍ, nejen jinde v centrech, ale i naše OBVODNÍ doktorka
vpravila seniorům potřebné sérum. OBECNÍ byty se opravovaly, na celém Lipensku
probíhala akce OTUŽOVÁNÍ a restaurace OÁZA nebyla opět v provozu. Začátkem školního
roku jsme přivítali nové PRVŇÁČKY, v místní knihovně opět starostka obce PASOVALA děti
na malé čtenáře. V Dolní Vltavici proběhly PLAVECKÉ závody, PŘÍVOZ měl potřebné vytížení
a zastupitelé se prakticky nejvíce zaobírali PRODEJEM nebo PRONÁJMEM POZEMKŮ. PILA
Novotný POŘEZALA PRKNA na střešní latě jako dar pro Moravu a u autobusového nádraží
byl postaven PARKOVACÍ automat. Dotace z rozpočtu Jihočeského kraje PŘINESLA POŘÍZENÍ
POLYFUNKČNÍHO PRVKU základní škole a z Mokré došla PETICE za zachování osady. Pro
různé mobilní aplikace a především v dnešní covidové době nachází stále větší uplatnění
QR kód, takže z toho je vidět, kam směřuje naše budoucnost, čili QUO vadis? Stále větší
množství stavebníků a různě podnikajících lidí a firem v obci znamená, že se zastupitelé
prakticky neustále zabývají REGULAČNÍM plánem. Celý rok jsme v uzavřených prostorách
nasazovali RESPIRÁTORY, které obec rozesílala do všech RODIN v obci, desinfekcí jsme si
umývali RUCE a možná i dodržovali ROZESTUPY. Zastupitelé se zabývali ROZPOČTEM,
v Letním kině začala REKONSTRUKCE (hlediště, lavičky) a dva RADARY hlídaly projíždějící řidiče.
ŘÍMSKO-katolická církev rovněž dodržovala při mších potřebná nařízení, na všechny stavby
musela být vypsána výběrová ŘÍZENÍ a sehnat dnes ŘEMESLNÍKA na menší práce není nic
jednoduchého. V únoru proběhlo opět po deseti letech SČÍTÁNÍ obyvatel a domů, Mateřská
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škola připravila po roční odmlce SLAVNOST sv. Martina, úpravy se dočkala i SOLÁRNÍ
lavička na cyklostezce u čističky a nový majitel vylepšil SODODOMEK u hasičárny. Základní
podmínkou všech výstaveb byly SMLOUVY o dílo a v naší Základní ŠKOLE se učilo od ledna
35 žáků zpočátku formou distanční výuky a individuálních konzultací. Do ŠITÍ roušek se však
již ŠIKOVNÉ ženy ani muži tentokrát nepouštěli a ŠTĚDRÝ DEN byl zase bez sněhu.Téměř každý
se seznámil s TESTOVÁNÍM kvůli covidu a u hotelu Racek proběhl II. ročník TENISOVÉHO
TURNAJE. Zastupitelé několikrát měnili a schvalovali ÚZEMNÍ plán, vše si můžeme i přečíst na
ÚŘEDNÍ desce a důležitou součástí financování investic jsou i ÚVĚRY. A vzpomenout bychom
měli i na ÚMRTÍ našich občanů během roku. V říjnu se uskutečnily VOLBY do Poslanecké
sněmovny a týden před Štědrým dnem vznikla nová VLÁDA. V ulici k MŠ se opravil VODOVOD,
na jaře i na podzim proběhlo VÍTÁNÍ dětí, o úklid a čistotu obce se starali „VEŘEJŇÁCI“. V souvislosti s jarmarkem se rozsvítil VÁNOČNÍ strom (viz Anděl), obec od poloviny prosince měla pro
obyvatele připravené VÁNOČNÍ stromky a VYHLÁŠKU proti hluku během roku opět někteří
nedodržovali. V hodnocení roku je každopádně nutno vyzdvihnout WINDY point, jehož zásluhy
o celou řadu akcí v obci jsou naprosto markantní. WINDSURFING je dnes už všem známý
pojem, vedle něho však vznikla a provozuje se řada vodních sportů, např. WAKEBOARDING
a další, které starší člověk ani neumí vyslovit. Nechci opomenout ani WEBOVÉ stránky obce
i kroniky, ale i prakticky všech firem v obci, z nichž většina je perfektně zpracována. WIFI
připojení je dnes už nutností, a systém WINDOWS má již většina počítačů. A někdy je nutné
odskočit si i na veřejné WC, které bylo v obci v provozu, XEROXOVÉ tiskárny byly u nás jistě též
využívány a s příchodem vánoc si možná někdo pustil XINDLA X a píseň Štědrý večer nastal.
Popisovat dlouze činnost YACHTKLUBU není rovněž potřeba, ten si již své postavení v širším
měřítku dávno vybojoval a to, co dělají ZÁCHRANÁŘI z Dolní Vltavice, to zasluhuje opravdu
velké poděkování, a hasiči, o kterých již byla zmínka, si rovněž zaslouží novou ZÁSAHOVOU
přilbu. Nakonec zmíním skutečnost, že ZÁSILKOVNA – Z box vyrostla jak u Obecního úřadu,
tak i u výdejny Hlíza Gas. Ani ZEMĚDĚLSTVÍ na území naší obce úplně nezaniklo a v pravidelně
vycházejícím ZPRAVODAJI jsme se mohli dozvědět mnoho dalšího. ŽIVOT v obci jako je ta
naše má své určité problémy, ale přináší i radosti. Mohlo by se třeba ŽÍT i na větší úrovni,
finanční situace všechno však nedovoluje a přestože ŽÁDOSTI o dotace na různé účely jsou
poměrně dost využívány, pokaždé na ně dosáhnout nelze. Pro zlepšení ŽIVOTA v obci může
každý občan přispět svým nápadem do připravovaného strategického programu rozvoje obce.
Proto na závěr: ŽELÁM /slovensky přeji/ všem do ŽIVOTA mnoho dobrého a připíjím ŽITNOU.
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