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Usnesení 
 

Výpis z 36. zasedání zastupitelstva  
Obce Černá v Pošumaví ze dne 21. 3. 2022 

 
1. Schvaluje přidělení bytu v domě č. 8 Bližná byt č. 4  

3+kk – Provodová.    
 
2. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc- 

ného břemene na části pozemků p. č. 447/1, v k. ú. Čern 
v Pošumaví pro stavbu s názvem „Radslav ch. č. 441 – NN“ 
pro EG.D, a.s., IČ 280 85 400, za úplatu.  

 
3. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc- 

ného břemene na části pozemků p. č. 455/1, v k. ú. Černá 
v Pošumaví pro stavbu s názvem „Radslav ch. č. 455/20  
– NN“ pro EG.D, a.s., IČ 280 85 400, za úplatu.  

      
4. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc- 

ného břemene služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Černá 
v Pošumaví na pozemky parc. č. 1326/13, 1326/7, 
1493/4, 1347, 1342/3, 1335, 1334/10, 216/1, 216/12, 
216/14, 211/188, 211/8 a 211/2 vše v k. ú. Černá v Pošu- 
maví pro zřízení vodohospodářské sítě kanalizace  
a vodovodu Keilberg Holidays, s.r.o., IČ 281 729 06, za 
jednorázovou úplatu 10 000,- Kč.  

 
5. Schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč pro Linku bezpečí, z. s., 

IČ 613 83 198.  
 
6. Schvaluje odpis dlouhodobých nedobytných nedoplat- 

ků z nájemného z bytů v celkové výši 54 517,40. Tyto  
nedoplatky budou nadále evidovány na podrozvaze  
SU 905. 

 
7. Schvaluje zápis v kronice za rok 2021.  
8. Schvaluje zveřejnění záměru pronajmou vodní plochu 

p. č. 3/1. 
 
9. Schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 

943/5.                               
 
10. Schvaluje zveřejnění záměru pronajmou část pozemku 

547/2 a 557/2. 
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SVOZ BIOODPADU  

7. 4., 21. 4. a 5. 5. 2022 

 

ZÁPIS DĚTÍ 
do MŠ v Černé v Pošumaví 

na školní rok 2022/2023 
 

Mateřská škola v Černé v Pošumavi oznamuje,  
že zápis do mateřské školy na školní rok 2022/2023 se uskuteční  

10. května 2022  
v čase 9:00 – 15:00 hodin.  

 
K zápisu se dostavte se svým dítětem, rodným listem a vyplněnými tiskopisy,  

které si můžete stáhnout na našem webu, nebo vyzvednout přímo v mateřské škole.  
 

K zápisu je potřeba se dostavit i v případě, že chcete své dítě do mateřské školy 
umístit až později – v průběhu školního roku.  

 
V případě, že Vám termín zápisu nevyhovuje, lze si domluvit náhradní termín  

na tel.: 720 358 795.  
                                                                                                                    H. Kliková 
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Zprávičky z naší školičky

Březen byl v mateřské škole doslova nabitý zajímavými  
programy a akcemi. Hned první březnový den, přesně na masopustní 
úterý, jsme se převlékli do masek a vyrazili na tradiční masopustní 
obchůzku obcí. Moc děkujeme všem, kteří se s námi zastavili,  
pobavili, zazpívali i různými dobrůtkami děti obdarovali. Na oplátku 
jsme nabízeli koblížky upečené s dětmi ve školce a koblihy z Jednoty 
Kaplice, které jsme dostali jako sponzorský dar, za který vedení  
podniku moc děkujeme.  

Ve školce jsme zorganizovali 2 projektové dny. První byl na téma „Malý stavitel“ od 
neziskové organizace Malá technika, z.ú., který byl hrazen z projektu Šablony III. Děti při 
něm poznaly systém projektování, význam piktogramů, symbolů, nákresů a map. Učili se 
orientovat v mapách i do map zakreslovat. Tříhodinový program byl velmi poutavý a přinesl 
poznatek i pedagogům, že i poměrně složitější téma se dá dětem zprostředkovat hravou 
a zábavnou formou. 

Neméně atraktivní byl i druhý projektový den na téma „Mikroskopování – Život 
broučka“ v podání paní lektorky J. Kohoutové, který byl také hrazen z projektu, tentokrát 
díky naší spolupráci s EduSTEM  ATCZ220. Celé dopoledne jsme s dětmi poznávali různé 
druhy hmyzu, brouků a pavouků od těch miniaturních po obrovské ve velikosti dlaně. 
Vrcholným zážitkem pak bylo jejich zkoumání pod mikroskopy. Už se moc těšíme na duben, 
kdy budeme mít celý týden mikroskopy zapůjčené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Některé naše předškoláky čeká počátkem dubna zápis do ZŠ. Šli jsme proto školu  
navštívit, prohlédnout si ji a poznat, co se už naši kamarádi – prvňáčci naučili. 
 

Na závěr bychom ještě chtěli poděkovat panu Jiřímu Božovskému, který věnoval 
výrobě šatny ve 2. třídě spoustu svého času, trpělivosti i materiálu  

nad rámec dohodnuté provize.  
 

 Kolektiv MŠ 
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Blahopřejeme  
V dubnu oslaví svá výročí      

paní Blanka Frohmaderová, 
paní Alena Doležalová  

a pánové  
Petr Štěrba, Zdeněk Vácha  

a Václav Pivec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilantům  
přejeme vše nejlepší,  
hodně štěstí, zdraví  

a pohody v osobním životě.  
Za SPOZ Věra Daňová

Ze školních lavic 
 

V rámci příprav na Velikonoce jsme se vydali (4. a 5. ročník) 
do Regionálního muzea v Českém Krumlově na dvě  
přednášky. První měla název „Vítejte u staročeského stolu“  
a paní lektorka nám vyprávěla o historii potravin a pokrmů. 
Také jsme se dozvěděli, co naši předkové jedli, pili a vařili a jak 
se dříve stolovalo a servírovalo.  

Druhá přednáška se týkala Velikonoc u nás i ve světě.  
Vyprávěli jsme si, co symbolizují barevná vajíčka a jaké další 
zvyklosti jsou s tím spojené. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S blížícím se zápisem do 1. ročníku se přišli podívat  
předškoláci z MŠ do naší školy. Žáci 1. ročníku jim ukázali, co 
se již naučili, a pak si společně zahráli hry. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žáci ZŠ 

Očím odešli, 
v srdcích zůstali...  

V březnu nás opustil  
pan Alois Zeman. 
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Nová šatna pro děti v MŠ 

 
        Znovu se pochlubíme novou šatnou  
z dílny pana Božovského. Tentokrát i s foteč-
kou. Šatna je krásná, veselá a  dětem poskytuje 
více místa a spoustu přihrádek k ukládání 
nejen oblečení a bot, ale i různých výrobků  
a obrázků. 

Poděkování hasičů Městyse Frymburk 
 

Tímto bychom chtěli poděkovat  JSDH Černá v Pošumaví  za vstřícnou 
pomoc při odvozu uprchlíků do Krajského informačního centra pro Ukrajinu 
do Plané u Českých Budějovic.  

Za JSDH Frymburk Karel Malák 
 

PŘIJMEME ŘIDIČE DOMÍCHÁVAČE BETONU A KONTEJNEROVÝCH AUT 
 

NÁKLADNÍ DOPRAVA NAD 7,5 t  n  PLATNÝ PROFESNÍ PRŮKAZ ŘIDIČE NUTNÝ   
PRACOVIŠTĚ FRYMBURK  n  K DOJÍŽDĚNÍ SLUŽEBNÍ AUTO NEBO PHM DO VAŠEHO VOZU 

 
ČISTÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM DLE VÝKONU 25-35 000 Kč.  

 
NÁSTUP DUBENEN 2022 NEBO DLE DOHODY.  

 
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR NEBO NA DOHODU  n  VHODNÉ I PRO DŮCHODCE V KONDICI. 

DALŠÍ INFO PŘI OSOBNÍM JEDNÁNÍ. 

KONTAKT: 732 368 345, 603 357 459 

Upozorňujeme na 
zákaz vypalování trávy! 

 
V současné době je zároveň z rozhodnutí  

hejtmana Jihočeského kraje vyhlášeno  
období zvýšeného výskytu požáru. 
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Poděkování za dlouholetou podporu  

prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna  

Dovoluji si poděkovat vedení obce Černá v Pošumaví, především paní starostce Ireně 
Pekárkové, za letitou podporu prachatického hospice sv. Jana N. Neumanna. Bez finanční 
podpory obcí a měst bychom mohli našim pacientům pomáhat jen velmi obtížně, neboť 
úhrady zdravotních pojišťoven pokryjí sotva polovinu potřebných nákladů. 

Finanční pomoc obce využíváme ve prospěch vašich obyvatel. Za poslední roky jsme  
v lůžkovém hospici doprovodili některé vaše sousedy. Dalším jsme pomohli prostřed- 
nictvím domácího hospice. Nejen u nich jsme naplnili slib, který dáváme přicházejícím  
pacientům – totiž, že nebudou trpět nesnesitelnou bolestí, za každých okolností zůstane 
zachována jejich lidská důstojnost a v posledních chvílích nezůstanou sami.  

Svět se díky vám stal hezčím. Děkujeme! 
Robert Huneš, ředitel hospice 

hlavní celebrant:  
mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., pomocný biskup pražský  

11:30 – přednáška Poslání hospiců v dnešním světě  
(MUDr. M. Svatošová, PhDr. Mgr. R. Huneš, MBA) 

13:00 – poutní mše svatá 
 stánky s publikacemi a výrobky s hospicovou tématikou

sobota  
30. dubna 2022 

 
Zveme Vás 

na jihočeské mariánské poutní 
místo LOMEC u Vodňan  
– pouť za Boží pomoc, 
ochranu a požehnání  

pro hospice v ČR.  
 

Podpořte hospicové dílo svojí 
účastí!
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Bylo to v dubnu roku 1982, kdy funkci knihovnice  
v naší obci se ujala paní MARCELA NOVOTNÁ. Ano, 
je to čtyřicet let, kdy začal další její život proudit mezi 
knihami. V tehdejším tzv. Agitačním středisku převzala 
vše, co souvisí s náplní knihovníka od, do té doby rovněž 
úspěšného pana Jana Hadraby, který však nadále pokra-
čoval ve službách MNV v oboru knihařství.  

Místní lidová knihovna měla v té době podle uvede-
ných dat celkem 5 087 svazků a celkem 230 registrova-
ných čtenářů. Hned v počátcích se do toho paní Marcela 
pustila s vervou a odhodláním. Po provedené inventuře, 
vedle pravidelné výpůjční doby, uspořádala v Obřadní 
síni MNV výstavky knih k výročí Bohumila Říhy, Jiřího 
Trnky a Václava Čtvrtka a na chodbě před vstupem do knihovny  připravila obrazové noviny 
a výstavku s prodejem knih. 

 V roce 1987 se knihovna dočkala vylepšení vzhledu, nové krytiny a regálů, což bylo 
ovšem spojeno i s některými obtížemi, zejména s ochotou pomoci při vystěhování nábytku 
a tehdy již 6 500 knih a pak postupném vracení zpět. 

V dalších letech sice vzrůstal počet knih, např. v r. 1990 jich bylo v knihovně 6 475 ks, ke 
konci roku 1996 činil stav 6 889 knižních svazků, počet čtenářů se však začal po roce 1990  
snižovat, v roce 1996 jich bylo zaregistrováno již jen 62. Bylo to celkem logické, neboť na 
trhu byl velký výběr časopisů, televize začala vysílat na více programech a především  
přišla éra internetu.  

Po výstavbě bytového domu č. 21 se knihovna přestěhovala do přízemní části budovy, 
k dispozici bylo 194 metrů polic a stav knižního fondu ke konci roku 2000 byl 7 348 tzv. 
knihovních jednotek. Tehdy po přestěhování začala velká zátěž a nápor pro knihovnici. 
Každý titul musel dostat svůj kód, protože celý knižní fond byl převeden na počítačovou 
databázi.  V  roce 2007 pak  je k dispozici již 7 404 knih,  jenomže i tak klesá zájem o čtení, 
zejména u dětí, a tak jsou uspořádávány akce jako „Celé Česko čte dětem“ a ve spolupráci 
se školou a obcí, zajišťuje starosta tzv.pasování malých čtenářů.  

Knihovna se přihlásila k realizaci projektu „Knihovna – informační centrum obce“,  
což mělo zlepšit informovanost občanů i návštěvníků obce. V knihovně byly od roku 2003 
instalovány dva počítače a veřejnost začala využívat internetové připojení. V té době si 
půjčuje  80 čtenářů celkem 3 117 knih. Nadále pokračuje každoroční pasování prvňáčků 
na malé čtenáře, v knihovně se pořádají testy pro děti ze znalosti knížek. Postupně přibyl 
třetí počítač, takže např. v r. 2015 využilo možnosti internetu celkem 265 návštěvníků.  
Čtenářů je ovšem zaregistrováno již jen 44, z toho 9 dětí do 15 let. Knihovnice si rovněž 
půjčuje knihy z českokrumlovské knihovny, v roce 2018 např. to bylo 162 svazků. Pak přišlo 
období covidové epidemie a zájem o čtení opět klesl, takže za rok 2021 bylo zaregistrováno 
již jen 27 čtenářů, z toho pouze jeden do 15 let. Přicházejí však dále i na internet nebo  

Jubileum naší knihovnice  
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si studují různá periodika, případně knižní fond na místě. Těchto návštěvníků  bylo  
v loňském roce evidováno celkem 135. 

Pracovní náplň knihovnice je však i při poklesu čtenářů stále dost obsáhlá. O knihy  
se musí stále pečovat, nakoupit, zaevidovat, zabalit, zařadit do elektronické databáze,  
zpracovávat statistiku a pravidelnou roční zprávu, spolupracovat se školou a podobně.  

Bylo by dobře, kdyby opět zájem čtenářů vzrůstal, vždyť knihy nám přináší mnoho  
radosti. A když chce mít člověk klid, tak sáhne po knize. Již římský filosof a státník  
Marcus Tulius Cicero řekl: „Pokud máte zahradu a knihovnu, máte vše, co potřebujete“.  
Což může platit i o knihovně obecní a já tento citát plně sdílím. 

Velice stručně jsem nastínil historii obecní knihovny, kde se paní Marcela Novotná již 
40 let věnuje této bohulibé činnosti.  

Za všechny čtenáře Zpravodaje obce i za sebe osobně Ti, Marcelo, přeji ještě pár 
let v dobrém zdraví při výkonu této práce. 

frza 

Velikonoční pohoda na Lipně 

      Přemýšlíte, kde strávit letošní 
velikonočních svátky? Vydejte 
se k nám do Rodinného areálu 
na Lipně! Čeká tu na vás 
spoustu možností, jak si volné 
dny a prodloužený víkend po-
řádně užít. Širokou síť cykloste-
zek v okolí lipenského jezera lze 
využít pro více i méně náročný 
výlet na kole. Záleží jen na vás, 
kterou trasu si vyberete. Cyklo-
stezka okolo jezera je skvělá  
i pro projížďky na inline brus-
lích nebo jen tak na procházku, 
a to třeba i s kočárkem.  
 

       Kočárky tedy nemáme, ale kola, inline brusle, a dokonce i koloběžky si u nás můžete  
zapůjčit. Půjčovna sportovního vybavení Intersport Rent se nachází hned vedle hlavního  
parkoviště a čtyřhvězdičkového hotelu Element. Tady se můžete celý víkend ubytovat  
a mít to tak jen kousek ke Stezce korunami stromů. Právě tam bude na Bílou sobotu  
připraven velikonoční program s tvořivou dílnou, pletením pomlázek i divadelním  
představením. V neděli pak u hotelu v restauraci Stodola vyzkoušíte zdobení velikonočních 
vajíček i další zvyky a tradice. 
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Zpráva o činnosti JSDHO Černá v Pošumaví  
za rok 2021 – oprava 

Vážení čtenáři, v lednovém čísle zpravodaje jste se dočetli, kolik naše jednotka měla v roce 
2021 výjezdů, kolik km na to s jednotlivými vozidly ujela a byla zde vložena i tabulka s přehle-
dem nasazení jednotlivých hasičů. Zde jsem ale (zřejmě z důvodu spěchu) udělal chybu, tedy 
dovolte, abych ji napravil. Již nebudu chvátat a správně sečtu jak časy nasazení  v dýchací  
technice, tak vyznačím i parťáky, které jsem opomněl uvést. Pro srovnání tedy již správně: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Děkuji a s omluvou čtenářům, ale ještě větší parťákům. Soptík 
 
 
 
 
 

                 Hasič                              Počet                      Čas strávený                          Čas strávený  
                                                        výjezdů               na výjezdech (h)           v dýchací technice /h) 

Tomáš Thon                                   37                                65,45                                           1,5 
Jan Homolka                                 32                                  61,5                                                 
Václav Pivec ml.                            26                                50,25                                           1,5 
Petr Lavička                                    22                                35,25                                           1,5 
Miroslav Kasal                               22                                34,25                                  1,5 (doplněno) 
Jiří Prenner (doplněno)                   18                                27,45                                                
Václav Pivec st.                               8                                  11,25                                                
Filip Strnad (doplněno)                    7                                  17,25                                                
Vladimír Kasal                                 4                                   10,5                                                 
Pavlína Pártlová                             3                                      7                                                     
Aleš Wirth                                         3                                   3,45                                                 
Petr Rulíšek                                      2                                      5
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Šlechtic, černý baron,  

rybář i emigrant

Ještě mnoha dalšími přívlastky se může  
„honosit“ příslušník jednoho významného šlech-
tického rodu – Kryštof Kolowrat Krakowský-Lib-
štejnský, který v šedesátých letech 20. století  
krátce žil a pracoval i v Černé v Pošumaví.

Když mi někdy v osmde-
sátých letech zapůjčil mistr 
Pstruhařství ve Frymburku 
pan Miroslav Vrzal kroniku 
střediska, uviděl  jsem mezi 
zaměstnanci i jméno z šlech-
tického rodu Kolowratů. To 
bylo v té době asi všechno, 
opsal jsem si data a víc tomu 
nevěnoval pozornost. Prak-
ticky až po roce 2008, kdy 
jsem začal zpracovávat po-
drobně historii obce, dostal 
i tento šlechtic své místo  
v naší kronice. 

Letos je tomu 95 let, co 
se Kryštof Kolowrat narodil, 
a tak mu věnujme pozor-
nost i prostřednictvím to-
hoto článku. 

Kryštof Kolowrat, naro-
zený v roce 1927, studoval 
lesnickou školu v Písku  
a později v Trutnově, kde  
se zúčastnil v únoru 1948 
demonstrace proti nastupu-
jící moci. Byl za to, těsně 
před maturitou, vyloučen ze 
školy, zatčen a poslán k PTP 
/pomocné technické prapo-

ry/. Po návratu byl zaměst-
nán jako dělník v lese, v tkal- 
covské továrně, v roce 1953 
byl znovu zatčen za proti-
státní činnost a skončil v do-
lech, odkud ho vysvobodila 
amnestie v r. 1954. V dalších 
létech až do roku 1968, kdy 
nuceně emigroval do Ra-
kouska, pracoval opět v růz-
ných profesích, přičemž od 
roku 1964 bylo jeho půso-
bištěm rybářské oddělení  
v Černé v Pošumaví. Zde na-
stoupil jako technik a byl 
pověřen výstavbou pstru-
hařství, v dalším období  
pak s kolektivem ostatních 
techniků pomáhá budovat 
pstruhové rybníčky, líheň a 
celkově se postupně pstru-
hařství rozrůstá a zvelebuje. 
Kolektivu je v roce 1966 
udělen titul BSP /brigáda so-
cialistické práce/, jejímž čle-
nem je paradoxně i Ko- 
lowrat. Celý tehdejší kolek-
tiv rybářů ho vnímal jako 
každého jiného zaměstnan-
ce, o jakémkoliv titulování 

nemohlo být ani řeči. Ostat-
ně on sám si na to nepotrpěl 
a jakoukoliv manuální práci 
nepovažoval za nic ponižu-
jícího. 

Ze strany spolupracov-
níků se ani nelze divit, již v 
roce 1918 byly šlechtické  
tituly zrušeny a v pozdější 
době byla šlechta vnímána 
spíše jako něco cizího, ne-
přátelského a na společnos-
ti parazitujícího. Ony 
předsudky v nás v určité 
míře zůstávají stále a mí-
váme všelijaké pocity, ze-
jména nyní při restitučním 
navrácení majetku šlechtic-
kým rodům. 

V této souvislosti si do-
volím malou odbočku do 
svého rodného kraje. V obci 
Dírná na Táborsku jsou  
majiteli zámku již přes 400 
let Wratislavové z Mitrovic. 
Velmi dobře jsem znal po-
sledního příslušníka Maxmi-
liána Oswalda Wratislava, 
který po únoru 1948 rovněž 
pracoval v různých profesích,
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 převážně však jako řidič Tatry u Státních lesů. Mezi lidmi byl však „Maxí“ velmi oblíbený  
a prakticky celou socialistickou éru ho většina starších lidí oslovovala„ pane hrabě“.  
Zde tento vztah k příslušníku šlechty, měl jinou podobu. 

Po navrácení po roce 1989 do republiky uplatnil Kryštof Kolowrat restituční nároky  
a bylo mu vráceno mnoho hektarů půdy, rybníků a lesů na Rychnovsku a vedle několika 
malých zámečků i jeho rodinné sídlo v Rychnově nad Kněžnou.  

Při jednom rozhovoru s ním řekl, že na hraběcí titul si nepotrpí, ale zato se hrdě hlásí  
k tomu, že je baron – černý baron. 

V prosinci 1999, Kryštof Kolowrat, jehož působištěm byla i Černá v Pošumaví, zemřel. 
Péči o rodový majetek převzal jeho syn Jan Egon Kolowrat – Libštejnský. 

frza 

Zámek v Rychnově nad Kněžnou – rodové sídlo Kolowrat Krakowských-Libštejnů
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Samozřejmě, že mám na mysli příslušníka ptačí říše  
 krásným latinským názvem Ciconia ciconia, který už  
neodmyslitelně patří k naší obci. Čáp bílý sídlí na našem 
pivovarském komíně od roku 1958 a každoročně se na-
vrací další generace potomků a jsou svému místu stále 

věrni. Bylo tomu tak i v roce 2006, který byl pro čápy velmi 
problematický. Ve druhé polovině dubna totiž přišla nová 

zima, napadlo 15 cm sněhu a přestože po několika dnech  
zmizel, ale teploty, zejména ranní, byly nízké, dokonce pod nulou. 

O čápech v té době ještě nebylo vidu ani slechu. V pátek 5. května 2006 vznikl v prostorách 
bývalého pivovaru požár, který způsobil devastaci poměrně vzácných prostor, ale přede-
vším ohořelo i léta čápy obsazované hnízdo. Přílet čápa do obce byl tohoto roku zazname-
nán až 9. května a přestože našel hnízdo ohořelé, přivedl si družku a vyvedli mladé. Ovšem 
27. července se toto hnízdo z komína pivovaru úplně zřítilo a spadlo na zem. Na komíně 
zůstaly zbytky nejspodnější části hnízda. V té době byly stále vidět přelety čápů i s mladými 
přes obec, což byla známka hledání nového prostoru. Také ve větší míře usedali na různé 
komíny v obci, nakonec se ale rozhodli dostavovat hnízdo na původních zbytcích. Svou 
stavbu toho roku nedokončili, zmizeli a bylo jen otázkou, zda příští jaro přiletí. A čápi přilétli 
znovu, pokračovali v dostavování hnízdiště, vyvedli mladé a tak se to opakuje i v dalších 
letech. Problémy se samozřejmě vyskytují, ale je dobře, že čím dále více lidí čápy pozoruje 
a pokud dojde k nehodě, např. spadnul čapík do komína, hned se toho někdo ujme a zajistí 
co nejrychlejší ošetření. Také mě těší, že lidé, a to zejména přes facebookovou stránku  
kroniky, se snaží čápy pozorovat a fotit a pak přidávat různé komentáře, což bývá zejména 
v období, kdy zjišťujeme kolik pár vyvedl mladých. 

No a letos je to obzvlášť zajímavé. Čáp samec přiletěl na hnízdo historicky nejčasněji,  
a to již 8. března, což je minimálně o měsíc dříve než je obvyklé. Já již několik let po sobě 
vše, co zjistíme o čápech, zaznamenávám do karty pro Skupinu pro výzkum brodivých 
ptáků při České ornitologické společnosti. Vše jim  pak posílám na podzim i s poznatky od 
občanů, které se dozvím přímo od nich nebo zprostředkovaně. Každoročně např. sleduje 
naše čápy paní Ing. Zuzanka Ružbatská, občas Julius Plavucha, ale i místní hasiči. Letošní 
brzký přílet oznámil paní starostce Petr Badáň. Prosím, sledujte naše „obyvatele“ i nadále  
a pokud mohu požádat, zjistíte-li něco mimořádného, dejte mi vědět. Článek souvisí  
i s křížovkou na poslední stránce zpravodaje!  
PS.: Bohužel v období po napsání a odevzdání článku do redakce záhadně čáp zmizel a dosud 

se neobjevil. Pokud by v době, kdy obdržíte Zpravodaj, byl opět zpět na komíně, je to jen 
dobře! 

frza 

Letos přiletěl neobvykle brzy 
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Velikonoce a velikonoční tradice 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, oslavou zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Vedle toho jsou Velikonoce obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara, které  
s náboženským svátkem souvisejí jen volně. 

Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku 325 První nikajský koncil. Podle nich  
připadají velikonoční svátky na neděli následující po prvním jarním úplňku. Pokud první jarní 
úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Velikonoční neděle podle těchto 
pravidel může připadnout na den v rozmezí od 22. března do 25. dubna.  

Velikonoční tradice 
Velikonoce – svátky jara jsou časem oslav a veselí a váže se k nim mnoho zvyků. Od čtvrtka 

do soboty chodili po vsi chlapci školou povinní s řehtačkami a řehtáním nahrazovali zvony, 
které odletěly do Říma. Na Zelený čtvrtek se řehtalo po škole a navečer, na velký pátek ráno 
před školou, po škole a navečer a naposledy na bílou sobotu ráno. Chlapci chodili tak, aby 
obešli celou vesnici a u každého křížku se modlili. Na Velký pátek v podvečer obešli ves dům 
od domu, kde vykoledovali nějaké vajíčko, sladkost – sušené švestky, křížaly či drobné mince. 
Nejstarší z chlapců se nazýval kaprál. V některých oblastech měli slaměného Jidáše.  

V Česku je prastarou tradicí hodování a pomlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži  
a chlapci chodí po domácnostech svých známých a šlehají ženy a dívky ručně vyrobenou 
pomlázkou z vrbového proutí. Pomlázka je spletena až z dvaceti čtyř proutků a je obvykle od 
půl do dvou metrů dlouhá a ozdobená pletenou rukojetí a barevnými stužkami. Pověst praví, 
že dívky mají být na Velikonoce vyšlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a uchovaly si plodnost. 
Ženy a dívky dávají jako odměnu za vyšlehání vajíčko, prastarý symbol nového života.  
V některých oblastech ženy mohou pomlázku oplatit odpoledne, kdy vylévají na muže  
a chlapce kbelíky studené vody. Zvyk se napříč českými zeměmi mírně mění. 
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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. dubna 2022.  
 

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 
 

Pro chvíle oddechu
Tento druh hádanky se nazývá PŘÍDAVKA a v ní luštíme první slovo o 3 písmenech  

a k nim přidáme druhé slovo stejné + jedno písmeno navíc. Poslední písmena nám pak  
od shora dolů dají tajenku, která je součástí i dalšího článku. 

frza  
 

mikroorganismus; topivo 

část těla; říhnul 

zhruběle mlč; samostříl 

hrabavý pták; etnická menšina v Turecku 

vzniká odkapáváním; odkapávám 

kus ledu; územní jednotka 

hlas vrány; obchod 

rozkaz k zapálení cigarety; mládě slepice 

fiktivní postava ze Star Treku; český zpěvák 

rozkaz ke koupi; hromada 

žabí citoslovce; malířská technika 

usazenina; kapusta z angličtiny 

na kusu ledu; prudké stahování svalu 

koukni na mně; ozývá se kukačka 

na jaké místo?; nebo také kemp 

černý pták pěvec; žací nástroje
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