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Usnesení
Výpis z 37. zasedání zastupitelstva
Obce Černá v Pošumaví ze dne 9. 5. 2022

1. Schvaluje pořízení změny č. 7 ÚP Černá v Pošumaví
tvz. zkráceným postupem
I. bere na vědomí návrh obsahu změny č. 7 územního
plánu Černá v Pošumaví dle přílohy č. 1 tohoto
materiálu;
II. schvaluje pořízení změny č. 7 územního plánu Černá
v Pošumaví zkráceným postupem pořízení;
III. rozhodlo
a) že pořizovatelem změny č. 7 bude Obecní úřad
Černá v Pošumaví, který si zajistí splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovacích činností uzavřením příkazní smlouvy s Ing.
arch. Radkem Bočkem,
b) že projektantem změny č. 7 bude společnost
Projektový ateliér AD s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Jaroslav Daněk,
c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny
č. 7 bude starostka obce Irena Pekárková;
IV. ukládá starostce obce, prostřednictvím pořizovatele,
zajistit zpracování návrhu změny, s tím, že kompletní
náklady na zpracování i pořízení změny budou
hrazeny žadatelem, náklady na převedení územního
plánu do nového datového modelu budou hrazeny
z poloviny žadatelem a z poloviny obcí.
2. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
bez výhrad za rok 2021 včetně zprávy od nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2021, která konstatuje, že byly zjištěny nevýznamné
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
uvedených pod písmenem c) odst. (3) §10 zákona č. 420
/2004 Sb. /přílohy 3/
3. Schvaluje, že schvalovaná účetní závěrka poskytuje
v rozsahu skutečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku schvaluje.
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Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2021
ve výši 5 812 049,07 na účet nerozděleného zisku. /přílohy 4/
4. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2. příjmy 3 318 467,- Kč, výdaje 3 318 467,- Kč,
financování 0,- Kč. (příloha)
5. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemků
p. č.185/40, v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro stavbu s názvem „Černá v Pošumaví parc.
č. 185/13“ pro EG.D, a.s., IČ 280 85 400 za úplatu.
6. Schvaluje pronájem části pozemku p. č. 547/2 a části pozemku 557/2 v k ú. Černá
v Pošumaví za 25,- Kč m2 a rok na dobu určitou 10 let s inflací panu Petru Kondýskovi
ml., bytem Dolní Vltavice.
7. Schvaluje směnu pozemků mezi obcí Černá v Pošumaví na straně jedné a paní D. Mročkovou na straně druhé takto: Obec Černá v Pošumaví smění a paní D. Mročková získá
do vlastnictví pozemky: p. č. 343/21 o výměře 21 m2 a 397/12 o výměře 315 m2
v k. ú. Černá v Pošumaví a současně: paní D. Mročková smění a obec Černá v Pošumaví
získá do vlastnictví pozemek: 343/20 výměře 99 m2 a 329/2 o výměře 19 m2 vše
v k. ú. Černáv Pošumaví, dle GP č. plánu 2772-69/2022 vyhotovený 1. Geodetickou
kanceláří, s tím, že cena těchto směňovaných pozemků bude sjednaná takto:
směňované pozemky, které získává do vlastnictví p. Mročkové se oceňují částkou
336 000,- Kč bez DPH a pozemky, které získává do vlastnictví obec Černá v Pošumaví
se oceňují částkou 118 000,- Kč bez DPH.
Doplatek kupní ceny ve výši 218 000,- Kč bez DPH je povinna uhradit p. Mročková
před podpisem smlouvy o směně pozemků stejně jako je p. Mročková povinna
uhradit náklady spojené s uzavřením smlouvy, tj. náklady ve výši 50 % ceny na
vyhotovení GP a správní poplatek na vklad do KN.
8. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 943/5 o výměře 494 m2 v k. ú Černá v Pošumaví-Muckov za cenu 1 000,- Kč + DPH a náklady s prodejem spojené vlastníkovi
nemovitosti parc. č. 946 v k.ú. Černá v Pošumaví.
9. Schvaluje přípravu pro výběrové řízení „Úprava křižovatky silnice I/39 parc. č. 1530/1
a místních komunikací p. č. 113/9 a 1495/6“.
10. Schvaluje přípravu pro výběrové řízení„Černá v Pošumaví, Bližná – napojení vrtu
BL-1, úpravna vody Černá v Pošumaví, okres Český Krumlov“.
11. Schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 943/9.

SVOZ BIOODPADU

2. 6., 16. 6. a 30. 6 2022
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Zprávičky z naší školičky
Počátkem května jsme se s dětmi vypravili do Českého Krumlova
do kina na pásmo pohádek. Několik týdnů jsme se věnovali tématu
Život kolem vody, a tak nás velmi potěšil provozovatel kina pan
Šlapák, který nám zajistil pohádky s tímto tématem.
Po dvou letech koronavirových omezení jsme mohli znovu
uspořádat besídku pro maminky k jejich svátku. Věříme, že vystoupení
dětí se maminkám i ostatním divákům líbilo.
Nedávná koronavirová opatření nás bohužel omezila i ve
spolupráci s naší partnerskou MŠ Klaffer am Hochficht, kdy jsme se nemohli navštěvovat
při různých akcích. Tato omezení v Rakousku ještě přetrvávají, proto jsme se setkali alespoň
on-line, vzájemně se poznali, pozdravili a zazpívali několik písniček.
Další písničky jsme si řádně užili s panem L. Hrdličkou při jeho živém vystoupení přímo
v MŠ. Naše děti se i se svými kamarády ze ZŠ vydováděly nejen při zpěvu, ale i tanečních
kreacích a kouzlení.
Kolektiv MŠ
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Ze školních lavic

Blahopřejeme

Dne 5. 5. 2022 jsme měli projektový den „Zdravá půda
pro další generace“. V rámci projektu přijela mobilní laboratoř,
kde žáci pomocí mikroskopů zkoumali, co se nachází v půdě.
Nakonec si mohly děti zasadit semínka do květináče a za úkol
dostaly pozorovat, jak vyrůstá nová rostlinka.
Po delším období jsme se také na naší školní zahradě
a před školou vyfotili.
23. 5. 2022 jsme byli v MŠ na hudebním pořadu – žáci
zpívali, tančili a kouzlili s panem Hrdličkou.

Včervnu oslaví svá výročí
paní Veronika Pocklanová
a pánové
František Vajlik,
Jan Voldřich
a František Pešek.

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

Chceš si vydělat za léto až
50.000 Kč?

Letní brigáda na Lipně je pro Tebe to pravé!
Přijeď sám, s partnerem nebo celou partou.

Volných pozic máme několik a zároveň nabízíme i ubytování.
Stačí kouknout na naše stránky www.lipno.info, kde najdeš všechny
aktuálně vypsané pozice.
Dej nám o sobě vědět a díky skvělým benefitům jako je například volný
vstup do Aquaworldu, půjčení sportovního vybavení či sleva do gastro
provozů si užiješ léto se spoustou zábavy.
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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. 4, první patro, 2+1, 55,31 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 15. června 2022.
Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Černá v Pošumaví dne: 30. 5. 2022

Malá sonda do minulosti
Tentokrát jsem zabrousil do oblasti ochrany přírody a krajiny. To není nic neobvyklého
v dnešní době. Máme spoustu přírodních reservací a přírodních památek a památných
stromů a všeho, co si zasluhuje ochranu a péči. Již v roce 1979 vznikl Český svaz ochránců
přírody a trvá dodnes, i když nyní je to nevládní nezisková organizace. Nemám znalosti
o tom, zda funguje na našem bývalém okrese, zachytil jsem jen zprávu, že rok 2021 byl
vyhlášen Rokem vážek a že se mapovaly někde na Vyšebrodsku.
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) však fungoval již v osmdesátých létech 20. století
i u nás. A tehdy to nebylo zrovna moc žádoucí, protože členové poukazovali na negativní
jevy v přírodě, ať již nesprávné rekultivace nebo meliorace, ale i znečišťování komunikací
a prostředí kolem. ČSOP měl tehdy sídlo ve Frymburku a za naši obec tam byli členy pánové
Zlámal Zdeněk st., Zlámal Zdeněk ml., Welinger Arnošt, Šmakal Josef a Kellner Zdeněk. Ti
měli stanovené úkoly podle jednotlivých sekcí. Např. v sekci Fauna sledovali a zaznamenávali v roce 1983 hnízdění poštolky, káněte lesního, pilicha, ledňáčků, na přeletu volavku
stříbrnou, dva páry orlovce říčního, kormorány, několik párů skorců a na malém jezeře Lipno
vydru říční. Lokalizovali mraveniště druhu Formica, a to v Blíženském lese 9 ks, na Muckově
15 ks a na Ořechovce 5 ks. Prováděli i záznam keřové zeleně v přírodě – trnky, šípky. Část
obce byla již v chráněné oblasti, a tak pečovali i o panely a poutače. Samozřejmá byla
v této době brigádnická činnost, takže veškerou péči ke zlepšení ochrany zeleně a životního
prostředí si brigádnicky odpracovali. Činnost na tehdejší dobu záslužná, i když dnes se na
takovéto případy většinou pozapomíná, neboť jsou negativně spojovány s minulým režimem.
frza
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Jak nás hodnotil letní host před 120 léty
Jistý Camillo Morgan, ve Vídni narozený a v Německu žijící, napsal údajně 12 publikací
různého zaměření. V jedné z nich vydal v roce 1898 povídání o putování letovisky
„dolní Šumavy“, kde hodnotil téměř všechna místa od Vimperku přes Prachatice, Volary
až k nám a do Vyššího Brodu. Přečtěte si, jak se vyjádřil o nás (trochu jsem jeho povídání
zkrátil, zejména o německy psané výrazy – z webu Kohoutí kříž).
1/ Schwarzbach – Stuben (Černá v Pošumaví – Hůrka)
Dvě malé, vlídné vsi, které spolu tvoří stanici Schwarzbach-Stuben železniční trati
z Budějovic do Želnavy. Černá v Pošumaví je položena na potoce Olschbach (Olšina)
východně od trati, Hůrka pak západně na potoce Mühlbach (Ostřice), který se ve vsi samé
rozšiřuje v kachní louži a přes který pak vede kamenný most se sochou svatého Jana
Nepomuckého. Černá v Pošumaví a Hůrka jsou známy především svými velkými doly na
tuhu, kromě toho existuje v Černé knížecí schwarzenberský pivovar, ve kterém se vaří
to nejhorší, nejzahořklejší pivo na celé Šumavě. Kostel v Černé (jak mi laskavě sdělil
zdejší farář, Jeho Důstojnost pan Franz Bürger) byl vystavěn v roce 1798 za císaře Josefa II.
Hůrka naproti tomu žádný kostel nemá, jen malou kapli s drobounkou zvoničkou, jak si
ji z vlastních prostředků celou vystavěli sedláci z Hůrky roku 1849 ,tedy rok po zrušení
roboty.
Návštěvu Černé v Pošumaví a Hůrky na několik málo dnů lze každému doporučit,
zatímco pobyt delšího trvání rozhodně nikoli, poněvadž vzduch je prosycen tuhovým
prachem, pokrývajícím hustou vrstvou všechny cesty a stezky a člověk všude potkává
hornické zjevy vpadlých lící a jako mouřenín černé, nejlepší to vysvědčení toho, že ovzduší
tady v Černé v Pošumaví ani v Hůrce nemůže být nijak zdravé. K tomu je o pobyt i další
péči o hosty bídně postaráno; hostince v Černé jsou nadobyčej primitivní; rovněž tak i ty
v Hůrce a oba nádražní restauranty mají hostinské tak způsobů neznalé , že každý cizinec
dobře udělá, když sem nijak nezavítá.
Co se společenského života v Černé v Pošumaví a v Hůrce týče, je všechno spíše nežli
příjemný a bezstarostný, neboť jednotlivci zdejší "honorace" jsou stiženi ješitností, nad
níž by se dalo rozčilovat, kdyby neponoukala vyšší měrou k smíchu. Na úplný konec
budiž řečeno, že v Černé v Pošumaví a v Hůrce panují bezpečnostní poměry, které
připomínají časy, kdy ještě v českých lesích pobýval Carl Moor (rozuměj hrdina Schillerovy
hry "Loupežníci" - pozn. překl.). Poněvadž nejedenkráte za černočerné noci černočerné
postavy se zlodějskými lucernami obkružovaly osamělý lesní dům, který jsem v Černé
v Pošumaví-Hůrce obýval, nešel jsem na lože nikdy jinak, nežli s nabitou loveckou
zbraní po levici a s nabitým armádním revolverem po pravici; mnohou noc jsem byl
dokonce se dvěmi po zuby ozbrojenými spoluosazenci donucen bdít až do ranního
šera a mohl se oddat pevnému a klidnému spánku teprve tehdy, když jeden
žandarmstál po celou noc na stráži před mým lesním obydlím. Z doposud řečeného
dostatečně jasně vyplývá, s jakými příjemnostmi je spojen letní pobyt v Černé v Pošumaví
a v Hůrce.
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2/ Unter-Wuldau (Dolní Vltavice)
Úhledný městys, položený na levém břehu Vltavy s velkým kostelem a pěknými,
čistotnými domy. Ve válečném tažení Vladislavově proti údělným moravským knížatům
stáli Dolnovltavičtí polem pod modrou korouhví, jak se o tom píše ve II. díle Stifterova
"Vítka" na s. 4. Hostinec Bohr na pravém vltavském břehu je vynikající. Všude kolem se těží
rašelina. Krásné výlety dál na Zvonkovou, na horu Bärnstein, Thomasberg (Tomášský vrch)
a do Frymburka. Dolní Vltavici lze doporučit jako letovisko i jako turistický cíl.
3/ Mugrau (Mokrá)
Nevýznamná malá osada, ve které za spatření stojí nanejvýše knížecí schwarzenberské
tuhové doly. Nevhodné jak k letním pobytům, tak i coby turistický cíl.
frza

Ledy pro pivovar
Budova pivovaru a později sodovkárny bývala vždy nejen výraznou dominantou obce,
ale i nejstarším objektem. Jistě všichni vědí, že pivovar založil v roce 1568 Jakub Krčín z Jelčan
a Sedlčan a současně, že založil, pro výrobu piva nezbytné rybníky. Pod pivovarem vyměřil
tehdy dva rybníky, které svou velikostí měly předčit i rybník Olšina, ale vzhledem k tomu, že
rybník byl v té době vrácen klášteru ve Zlaté Koruně, tak se Krčínův záměr neuskutečnil.
Pro získávání ledu za účelem správného vyzrání a chlazení piva se pro pivovar v Černé
využíval rybník, který byl u Jestřábí a další ybník u Nového mlýna, vlastně u dnešních Jam.
A příležitostně i právě Olšinský rybník.
K dopravě ledu z těchto rybníků pivovar vlastnil pět párů koní, přes zimní období pak
vypomáhali někteří sedláci z Černé se svými povozy.
Kvůli stále vzrůstající výrobě piva a rovněž pro rozmary počasí, kdy rybníky dostatečně
nezamrzly, bylo nutno vystavět sklepy pro zabezpečení dostatečných zásob ledu. Začátek
výstavby nových pivních a ledových sklepů spadá do období let 1859 až 1860.
Pak se před rokem 1880 byl založen u pivovaru dolní rybník o rozloze 1 150 m² a kolem
roku 1880 rybník horní s rozlohou 1 650 m², takže pivovar led těžil z vlastních zdrojů.
Prameny uvádějí, že v roce 1931 bylo k dispozici šest sklepních prostor s celkovým
obsahem 5 000 m³, které byly naplněny ledem z obou pivovarských rybníků. Celkově pivovar
potřeboval množství rovnající se 400 až 500 železničních vagonů. Pro zajištění tohoto
množství přijímal pivovar čtyřicet dělníků, kteří led těžili a zaváželi do pivovaru.
Výše uvedené pivovarské rybníčky sloužily i po skončení pivovaru jako nádrže pro
sodovkárnu. V roce 2003 obec odkoupila část sodovkárny i s rybníčky a uvažovalo se využít
tyto prostory pro výstavbu centrální výtopny na biomasu. Nové zastupitelstvo však záměr
přehodnotilo a bylo nakonec odsouhlaseno využití prostorů pro hasiče. Nezbytné úpravy pak
přinesly i rekonstrukci ledárenských rybníčků a výstavbu nového rybníka.
frza
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Poděkování našim hasičům
Dovolte mi poděkovat celému Sboru dobrovolných hasičů obce Černá v Pošumaví.
Dne 4. 5. 2022 došlo v katastru obce Bližná ke smutné události, kdy mi náhle
zemřel manžel. Přivolaní členové SDH Černá v Pošumaví pod vedením velitele, pana
Václava Pivce, se zachovali velice profesionálně, krom jiného se po celou dobu do
příjezdu záchranky velice intenzivně snažili o resuscitaci, a i poté, co lékař konstatoval,
že došlo k úmrtí, byli velice ochotní, vstřícní a účastni toho, co se stalo.
Vyčkali se mnou na místě do doby příjezdu rodiny, následně i odjezdu pohřební
služby a byli mi v tuto nelehkou chvíli velkou oporou.
Chtěla bych jim touto cestou vyjádřit upřímné díky a ocenit, jací jsou. Kéž by
takových, jako jsou oni, bylo víc.
S úctou a srdečnými díky
Ivana Fišerová

Nabídka práce formou letní brigády (na DPP) + možná i spolupráce mimo hlavní sezónu:
duben, květen, červen, červenec, srpen, září, říjen
POZICE:
POZICE:

n
n

Instruktor/ka v lanovém parku
Pokladní - lanový park/půjčovna/občerstvení

Platové ohodnocení 120–160,-/hod.
Předchozí zkušenosti jsou vítány, ale ne podmínkou
info@adventurepark.cz, www.adventurepark.cz, tel: 725 118 711

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. června 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

