Zpravodaj7_2022_Sestava 1 08.07.2022 14:33 Stránka 1

Zpravodaj7_2022_Sestava 1 08.07.2022 14:33 Stránka 2

www.cernavposumavi.cz

02 ZPRAVODAJ
Z OBSAHU
Ze zasedání obecního
zastupitelstva
strana 2–4
Svoz bioodpadu
strana 3
Slavnosti obce
strana 5
Divadelní představení
pro děti
strana 6
Společenská rubrika
strana 7
20. Setkání „Barevných
obcí”
strana 7
Program letního kina
strana 8
Z naší školky
strana 9
Zprávy ze školy
strana 10–11
Memoriál Pavla Vrby
strana 12

Usnesení
Výpis z 38. zasedání zastupitelstva
Obce Černá v Pošumaví ze dne 20. 6. 2022

1. I. bere na vědomí dokumentaci změny č. 5 územního
plánu Černá v Pošumaví, která je přílohou tohoto
materiálu;
II. konstatuje:
ad a) po předchozím ověření, že návrh změny č. 5 není
v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR v platném
znění, se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje
v platném znění, se stanovisky dotčených orgánů nebo
s výsledkem řešení rozporů a se stanoviskem Krajského
úřadu – Jihočeského kraje, jak je prokázáno v odůvodnění
změny územního plánu,
ad b) že krajský úřad nepožadoval posouzení vlivů na
udržitelný rozvoj již v etapě zadání změny,
III. rozhodlo o uplatněných námitkách k návrhu změny
tak, jak je cuvedeno v kap. o) návrh rozhodnutí o uplatněných námitkách v odůvodnění změny v její textové
části,
IV. souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných
během společného projednání návrhu změny č. 5 tak,
jak je uvedeno v kap. p) vyhodnocení uplatněných
připomínek v odůvodnění změny v její textové části,
a bere na vědomí, že během veřejného projednání
nebyly uplatněny žádné další připomínky;
V. vydává změnu č. 5 územního plánu Černá v Pošumaví;
VI. ukládá starostce obce prostřednictvím pořizovatele
zajistit splnění povinností uložených mu stavebním
zákonem a správním řádem po vydání změny územního
plánu (řádné zveřejnění opatření obecné povahy včetně
úplného znění územního plánu, zápis do centrální
evidence, předání dokumentace na příslušná místa,
archivace, vyhotovení úplného znění územního plánu).
2. I. bere na vědomí žádost p. Petra Filipčíka o rozšíření
obsahu změny č. 7 územního plánu Černá v Pošumaví
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu;
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II. schvaluje rozšíření obsahu změny č. 7 územního plánu Černá v Pošumaví v tomto
smyslu, že na p.p.č. 1334/7 v k.ú. Černá v Pošumaví bude vymezen jako plocha
smíšená nezastavěná území – jiná, s možností umístění jurt pro glamping výměnou
za to, že žadatel uhradí kompletní náklady na pořízení a zpracování změny včetně
převedení do nového datového modelu MMR pro tvorbu územních plánů
(vyžadováno od 1. 7. 2022);
3.

Schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě č.p 25 v Černé v Pošumaví manželům Soustružníkovým. Uvolněný byt č. 4 na Bližné č.p. 2 manželům Benešovým a byt 9 na č.p. 25
Františku Peškovi.

4.

Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části
pozemků p.č.1046/3,1514 v k. ú. Černá v Pošumaví – Muckov. Pro stavbu s názvem
„Muckov 2 RD 1059-TS,NN“ pro EG.D, a.s., IČ: 280 85 400 za úplatu.

5.

Schvaluje prodej pozemku parc. č. 943/9 o výměře 1 342 m2 v k. ú Černá v Pošumaví
– Muckov za cenu 850,- Kč/m2 včetně DPH a náklady s prodejem spojené p. Janu
Ondříkovi.

6. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 89/8 o výměře 22 m2 v k. ú Černá v Pošumaví pro
stavbu kioskové trafostanice za cenu 40 920,- Kč + DPH pro EG.D a.s., Lidická 1873/36,
Brno, IČ: 280 85 400.
7.

Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 příjmy 429 410,- Kč, výdaje 429 410,- Kč,
financování 0,- Kč.
Schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 příjmy 1 339 393,- Kč, výdaje 1 339 393,- Kč,
financování 0,- Kč.

8.

Schvaluje odpis nedokončených investic dle předložené inventarizace.

9.

Schvaluje dar ve výši 5 000,- Kč pro Český svaz včelařů., z. s.

10. Neschvaluje dar pro Lipensko pro život, z.s., Praha, IČ 139 98 676.
11. Neschvaluje dar pro Klub RADOST z.s. Prostějov, IČ 479 22 281.
12. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 1/2022.
13. Neschvaluje umístění digitálního měření na osadě Mokrá.
14. Neschvaluje další stěhování kontejnerů na odpad a souhlasí se současným
umístěním kontejnerů.

SVOZ BIOODPADU

28. 7., 11. 8., 25. 8 a 8. 9. 2022
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15. Schvaluje výsledky výběrového řízení „Dodávka a montáž zastínění objektu
mateřské školky – automatické žaluzie“ a pověřuje starostku Irenu Pekárkovou
k podpisu smlouvy po řádném ukončení výběrového řízení s firmou Jan Špinar s.r.o.,
IČ 053 85 083, 370 01 České Budějovice.
16. Schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci Hasičské zbrojnice.
17. Neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 943/11 a 943/12.
18. Schvaluje zveřejnění záměru pronajmout pozemky 202/1, 202/9, 196/1 a 203/1
na provozování lanového parku.
19. Neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 943/8 na Muckově.
20. Schvaluje zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č. 1308/16 Mokrá.
21. Schvaluje umístění zpomalovacích prahů na pozemku p. č 557/2 Dolní Vltavice.
22. Neschvaluje řešení ideální poloviny lesních pozemků p. č. 1027/1 a 1027/5.
23. Revokuje bod č.17 z 38. Usnesení ze dne 20. 6. 2022.
24. Schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky 943/11 a 943/12 na Muckově.

Beseda v Domově důchodců v Horní Plané
Paní Eva Brunerová mě začátkem května oslovila ohledně možnosti uspořádat besedu
o historii naší obce pro klienty Domova důchodců v Horní Plané. Tento požadavek na ni vznesla
paní Mgr. Krejzová z Frymburku, která jako dobrovolnice navštěvuje DD a s tamními klienty
probírají pak všechno možné. A právě například čápi v naší obci byly trochu podnětem
k tomu, že by o tom mohl kronikář něco povědět. Paní Brunerová mě vylíčila jako znalce
a dlouholetého kronikáře, takže s Mgr. Krejzovou, která mi pak zavolala, jsme se domluvili
na termínu.
Ve středu 1. června v 9.30 hodin jsem si pak ve společenské místnosti více než hodinu
povídal s přítomnými staršími občany a klienty domova. Z naší obce tam byla paní
Koutná, paní Císařová a pan Josef Hlávka, který mě v určitých momentech vhodně
doplňoval svými znalostmi. Beseda pak proběhla určitě k mé spokojenosti a myslím, že i ke
spokojenosti klientů, kteří projevili zájem.
frza

Dětská lékařka MUDr. Petrusová

oznámila dočasné uzavření ordinace
od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022
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Slavnosti obce
Příprava takové akce už
začíná v roce 2021 oslovením kapel. Některé kapely
neměly volný termín, některé měly závazky z doby,
kdy se nemohly konat kulturní akce, a nebo jsou nad
finanční možnosti obce. Pak
se musí sehnat pódium, stan
a zajistit podmínky ze smluv
účinkujících kapel. Proto jste
se někteří divili, že jste nemohli chodit, kudy jste zvyklí,
protože vás ochranka nepustila. Pokud by obec nespl-

nila tyto podmínky musela
by hradit pokuty.
Doufám ale, že jste si
tuto sobotu všichni užili.
Musím poděkovat Dominiku Čerklovi za pomoc
s organizací této akce a zabezpečením elektřiny pro
všechny, jak pro účinkující
tak pro stánkaře. Poděkování patří našim hasičům,
kteří zajišťovali pomoc kapelám a čekali do tří hodin
do rána zda v pořádku odjede poslední vozidlo, které

stěhovalo pódium. Děkuji
Davidu Fučíkovi, který pomáhal po celý den všude, kde
bylo potřeba. Ještě večer mi
pomáhaly děti Brunerovy
uklízet celé prostranství.
Nesmím zapomenout ani
na zaměstnace obce, kteří,
během soboty a hlavně
hned v neděli ráno uklidili
hřiště. Samozřejmě nám přišel pomoct i David.
Irena Pekárková,
starostka
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20. Setkání Barevných obcí
V roce 2000 proběhl z iniciativy obce Bělotín 0. ročník
„Srazu barevných“. Jde o setkání obcí, jejichž název souvisí
s barvou. Od tohoto roku probíhá třídenní setkání „barevných“ obcí pravidelně v červnu. Skalními účastníky kromě
naší obce jsou tedy Bělotín, Černotín, Zlatá Koruna a Žlutava. V roce 2017 přibyla obec Černotín z okresu Plzeň-jih.
Jednou se setkání zúčastnili také zástupci východočeského
Šedivce, severomoravského Bělova, dvakrát zástupci
jihomoravských Modřic a dvakrát západočeských Žlutic.
Jde o společenské, kulturní a sportovní setkání človíčků
všech věkových kategorií. Účastníci v průběhu víkendu
poznávají okolí pořádajících obcí, zápolí ve sportovních,
dovednostních a vědomostních disciplínách, nechybí ani
společenské setkání. Obce se v pořádání „srazu barevných“
pravidelně střídají. Jednotlivé obce vyhlašují při svém
pořadatelství téma setkání a ostatní se v tomto duchu
připraví nejen na soutěže, ale i na tematické přestavení
své obce.
V roce 2020 se měl konat výroční 20. ročník Setkání
Barevných obci v Bělotíně, ale covidová epidemie jej
posunula až na letošní červen. Po třech letech se opět sešli
přátelé, kamarádi a známí při této krásné tradiční akci
a zavzpomínali na všechny předchozí ročníky i svými vystoupeními. Sobotní soutěžní zápolení se nám tentokrát
velmi vydařilo a naše obec získala po absolvování všech
šesti soutěží krásné 1. místo.
K příštímu 21. Setkání Barevných obcí se opět sejdeme
začátkem června 2023 v obci Černotín v Plzeňském kraji.
JK

Blahopřejeme
V letních měsících
svá výročí oslaví
paní Anna Gažáková,
paní Monika Záhorová,
paní Miloslava Madejová,
paní Dana Válková,
paní Marie Kučírková,
paní Alena Nováková,
paní Ivana Marková,
paní Gabriela Maurerová,
pan Vincenc Pocklan,
pan Jan Študlar,
pan Jaroslav Koudelka,
pan Jan Bigas.

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

Očím odešli,
v srdcích zůstali...
V červnu nás opustil
pan Bohuslav Švarc.
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Zprávičky ze školky

Konec školního roku byl
ve školce tradičně velmi
pestrý. Na Mezinárodní den
dětí jsme se vypravili do
kina do Českého Krumlova
na pásmo pohádek o dětech.
Tento dárek našim dětem
jsme plně hradili z prostředků vytěžených na Vánočním
jarmarku v Černé.
Divadelní soubor ZVONEČEK nás a naše kamarády
ze ZŠ v tomto školním roce
naposledy potěšil inovovanou pohádkou Perníková
chaloupka.
Dopřáli jsme si ještě
jeden výlet, a to do Bližší Lhoty do hotelu Knížecí cesta.
Jeho personál nám připravil
opravdu příjemné zázemí
s opékáním buřtíků, hraním
na dětském hřišti, a hlavně
s blízkým kontaktem s jejich
zvířátky – s ovečkami, oslíky,
slepičkami a čerstvě narozenými kuřátky. Počasí nám
přálo a ani jsme se nenadáli
a museli jsme utíkat na přívoz, který byl pro děti také
velkým zážitkem. Moc děkujeme ochotnému personálu

za vstřícnost a MÚ Horní Planá za využití přívozu zdarma.
V uplynulém měsíci jsme
zakončili sérii tří projektových dnů financovaných
z projektu ŠABLONY III. Tentokrát se děti seznamovaly
s různými výukovými počítačovými programy na téma
Cestování. V dnešní době je
již potřeba učit tyto základy
i malé děti a hlavně jim ukázat, že počítače nejsou jen
na hraní různých bojových
her, ale na získávání základních digitálních dovedností
a poznatků.
Velkou událostí pro nás
bylo setkání s dětmi z naší
partnerské MŠ Klaffer am
Hochficht. Více jak po dvou
letech jsme měli možnost
opět je k nám pozvat a strávit
spolu jedno odpoledne plné
hraní, bádání pod velením
Aničky Polákové a návštěvy
Windy Pointu s občerstvením.
Moc děkujeme A. Polákové
a také manželům Neumannovým za ochotu a čas, kterým nám zpříjemnili naše
společné chvíle.

Předposlední červnový
den tradičně patřil Pasování
předškoláků na školáky, tentokrát v pergole na zahradě.
Na programu bylo vystoupení dětí na rozloučenou se
školním rokem, pohádka
divadelního souboru KOS
s předáním památečných
knih a šerp dětem, co odcházejí do ZŠ a nakonec přespání předškoláků ve školce.
Noc bez rodičů zvládli všichni a náramně si ji užili, i když
nás dlouho do noci doprovázela bouřka. Moc děkujeme rodičům za přinesené
dobroty a našim paní kuchařkám za servis.
Druhý den už nás čekala
poslední akce školního roku,
a to návštěva Windy Pointu.
Opět jsme velice vděčni
manželům Neumanovým za
poskytnuté zázemí s diskotékou a sponzorský zmrzlinový pohár s koktejlem. Děti si
slunečné dopoledne náležitě užily.
Přejeme všem klidné
a pohodové prázdniny.
Kolektiv MŠ
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Zprávy ze školy
Jelikož se vše rozvolnilo, tak i my jsme ke konci školního roku měli mnoho akcí:
n Zúčastnili jsme se VV soutěže „V říši
hmyzu“, kterou vyhlásily VLS Horní Planá.
Vyhlášení výsledků proběhlo na Olšině
v rámci dětského dne. 1. místo získal
Darek Vrba, 2. místo Patrik Rulíšek
a 3. místo Jindřich Procházka.
n Realizoval se projekt „Cvičení pro radost“,
při kterém si žáci zacvičili a naučili se
nové hry.
n Další z projektových dnů měl název
„Mikroskopie“. Děti pozorovaly pomocí mikroskopů věci z různých materiálů (přírodniny,
vlasy apod.).
n Za peníze vydělané na jarmarcích jsme vyjeli do Českých Budějovic do Jump arény.
n Také nám skončil plavecký výcvik ve Volarech, žáci dostali Mokrá vysvědčení za dosažené
výsledky.
n Na školní výlet jsme vyrazili do Českého Krumlova. Nejdřív jsme se vyfotili ve Fotoateliéru
Seidel v dobových kostýmech a poté jsme vyrazili do výrobny karamelu, kde jsme měli
možnost vidět výrobu a následně proběhla i ochutnávka různých druhů karamelu.
n Žáci 1. třídy se během celého roku pěkně naučili číst, proto byli paní starostkou pasováni
na „Malé čtenáře“.
n Také po delší pauze mohlo proběhnout spaní ve škole. Většina žáků donesla nejen pro
sebe, ale i pro své kamarády občerstvení na večeři i na snídani. Žáci si společně zahráli hru
„Jak znáš svou obec?“ a pak si prošli stezku odvahy.
n Jako každý rok i letos proběhla „Jízda zručnosti na kolech a koloběžkách“ a také testy
dopravní výchovy.
n V rámci dotace jsme vyrazili do Plzně do Techmánie, kde si žáci mohli vyzkoušet různé
pokusy.
n Poslední školní den jsme rozdali vysvědčení, pak proběhlo poslední zvonění a rozloučení
se žáky 5. ročníku, kteří z naší školy odcházejí, a školní den jsme zakončili pohárem
v hotelu Racek (děkujeme vedení hotelu za ochotu a vstřícnost).
n Nakonec bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás celý rok podporují nejen finančními,
ale i ostatními sponzorskými dary.
Žáci a zaměstnanci ZŠ
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Memoriál Pavla Vrby – 1. ročník
Tenisový turnaj na kurtech hotelu Racek v naší obci se již stává tradicí, takže se
uskutečnil i letos, v sobotu 4. června 2022. Dohodou všech účastníků bylo stanoveno,
že bude věnován, i pro příští ročníky, památce jednoho z původních hráčů turnaje Pavla
VRBY. Byl tak zahájen 1. ročník tohoto Memoriálu.
Organizátor turnaje, hráč a zaměstnanec hotelu Racek pan Zdeněk Holub průběh
a hodnocení celého letošního memoriálového turnaje shrnul: „Letošní turnaj se vydařil,
počasí nám přálo, účast byla hojná. Dokázali jsme vytvořit 8 dvojic, hráli jsme ve čtyřhře, měli
jsme tři smíšené dvojice, z nichž všechny ženy pak stály na stupních vítězů. Diváky byli partneři,
či partnerky hráčů a někteří náhodní kolemjdoucí. Turnaj jsme hráli od devíti hodin až do
17. hodiny, pak následovalo fotografování, které provedl kronikář obce. Po něm jsme se u společného stolu občerstvili vynikajícím gulášem, vyhlásili vítězné dvojice a předali ceny. Večer
jsme potom ještě dále oslavovali i se vzpomínkou na zesnulého Pavla Vrbu.“
Zdeněk Holub pak představil tři vítězné páry, viz foto zprava doleva.
1. místo – Michal Čerkl + Dana Kujalová
2. místo – Dana Šimková + Kája Turek
3. místo – Monika Augstenová + Petr Bečka

Zdárnému průběhu turnaje napomohla především účast jednotlivých sponzorů, kterým
Zdeněk Holub vyjadřuje své poděkování: „Děkujeme především hlavnímu sponzorovi – obci
Černá v Pošumaví, finanční dary pak dále poskytly – Petr Štěrba, firma Exot Hobby, Jan Rizák
věnoval sud výborného piva, Služby Černá, s.r.o (VPS Marek) věnovaly poukázky na pohonné
hmoty, Luboš Polák z Bistra hřiště velmi dobrý chléb a šéf hotelu Racek Roman Najbrt všechno
ostatní zařídil, připravil vynikající guláš a na večeři klobásky. Všem těmto sponzorům upřímně
děkujeme!“
frza
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Když se řekne Ořechovka
Zeptejte se někoho, jestli
zná Ořechovku. Možná vám
bude vyprávět o proslulé
pražské čtvrti s luxusními
vilami anebo třeba o alkoholickém nápoji z nezralých
ořechů. My „Čerňáci“ však
víme, že v katastru naší obce
leží malá, dřívější osada, která nese jméno Ořechovka.
Najdeme ji v nejsevernější
části katastru, tam, kde se
stýkají hranice s městem
Horní Planá a městysem
Hořice na Šumavě.
Vyjdeme-li z Mokré po
cestě směrem na Olšov, tak
asi po půl kilometru je odbočka vpravo a ta nás po
necelých 2 km dovede na
Ořechovku. Při průchodu lesem se zanedlouho po levé
straně objeví Suchý vrch
s výškou 840 m, nejvyšší
vrchol katastru naší obce.
Mezi loukami, podél původní cesty, najdeme dnes z pěti
původních domů v zachovalém stavu pouze tři, upravené jako rekreační chalupy.
Ořechovka, německy zvaná Nußdorf, se poprvé připomíná v matrikách v roce
1845, přestože podle záznamů patřila již před rokem
1787, stejně tak jako Žlábek,
ale i Mokrá, Muckov a další,
pod faru Hořice na Šumavě.

Později patřili obyvatelé
Ořechovky k farnosti a škole
Hodňov a cítili se více příslušní k bližší Olšině, než
vzdálenějšímu Žlábku. Dlouhá léta patřila Ořechovka
právě pod Žlábek. Uvádí se,
že příčinou bylo zřejmě to,
že to byla hornická osada
a byla tak více spojena s nedalekým Lužním závodem
tuhových dolů.
Všech pět domů na Ořechovce bylo postaveno v jedné řadě, s popisnými čísly
10 až 14, což nám říká, že
byly postaveny zhruba ve
stejné době. Vedle cesty,
přibližně ve středu původní

osady, stojí dodnes křížek
s letopočtem 1878, opodál
najdeme ještě část rozvalin
z bývalých stavení. Majitelé
kromě zemědělství provozovali různá povolání, uvádí
se tesař, kameník, kovář
a podobně.
Kolem osady se nacházelo mnoho lískových keřů,
což se pak odrazilo v pojmenování osady Nußdorf,
Ořechovka.
Na Ořechovce se však
nacházelo i několik hektarů
zemědělské půdy a ta se
nemohla nechat ležet ladem, bylo třeba ji obdělávat.
Mám s tím své zkušenosti
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z let 1974 a 1975, kdy prakticky poměrně nepřístupná
a zamokřená místa bylo
tehdy nutno zúrodnit. A tak
jsme se pokoušeli orat a připravovat půdu k setí, což se
sice podařilo, ale jen za pomoci pásáku DT-54 se šoférem Pepou Šmakalem, své
si tam zakusil i Lojza Zeman
a jistě si vzpomene i Honza

Dub a Helmut Flöring a možná i jiní. Výsledek ve sklizni
však nebyl valný, tehdy však
muselo platit heslo „ani píď
půdy nazmar“.
Jsme-li však již na Ořechovce třeba jako turista, je
úplně žádoucí pokračovat
dál lesem a přijít na nádherné místo, kde se vám
naskytne pohled na rybník

Olšina, dříve nazývaný Hodňovský, nejvýše položený
rybník v Čechách o rozloze
138 ha a maximální hloubce
šest metrů.
Nově vybudovaná naučná stezka uchvátí určitě
každého, ale to již není
předmětem tohoto článku.
frza

Návraty do minulosti
Pod tímto názvem jsem vzpomínal na život a práci na státních statcích. Poslední
článek vyšel ve Zpravodaji v listopadu 2019 a končil příchodem Jana Šerbana do funkce
vedoucího provozu Černá. Pracoval jsem tehdy jako agronom provozu a od května 1978
jsem byl zařazen do funkce agronoma závodu na ředitelství Statku Frymburk. Jak to
vypadalo v dalších letech na Černé, to se pokusím nyní přiblížit a bude se jednat
víceméně o zařazení jednotlivých osob. Kdo jste pamětníkem, zavzpomínejte si!
Do funkce agronoma provozu nastoupil Miloslav Halada, zootechnikem byl nadále
Tomáš Suchánek, mechanizátorem Vlastimil Pekárek. V roce 1979 , ačkoliv se Statek
Frymburk umístil v plnění hrubé zemědělské produkce na prvním místě nejen v Oborovém
podniku, ale i v okrese, provozu Černá se tolik nedařilo. Ve výrobě obilovin a hektarovém
výnosu skončil dokonce na posledním místě, ukazatele živočišné výroby byly ovšem
vynikající, zejména v dojivosti na Bližné a na Mokré, kde kolektiv obsadil 1. místo v Oborovém podniku. Tehdy zootechnický úsek, druhý nejlepší na závodě, pod vedením Tomáše
Suchánka tvořili ještě technici – v Černé František Seidenglanz, na Mokré Marie Suchanová
a na Muckově Marcela Koutná. Bližnou si řídil sám Tomáš Suchánek. V tomto roce také
nastoupil na agronomický úsek Ing. Emil Krol a na mechanizační Ing. Jan Machala.
Ekonomický úsek vedla Eva Válová a jako druhá účetní zde byla Marcela Krátká.
Vedoucím provozu Pomocné výroby byl Ing. Jan Jankovec, který v průběhu roku odešel
na Vyšší Brod a vedoucím se stal Jan Račák. Ve funkci vedoucího autodopravy vystřídala
Jiřího Langra Jiřina Němcová. Mistrem v dílnách se stal Jiří Moravec, sušárenství měl na
starosti Jan Študlar, ekonomkou byla Ing. Magdaléna Machalová a účetní Drahomíra
Čunátová. Josef Štěrba pracoval jako vedoucí skladů, Josef Němeček jako účetní
autodopravy. Na provoze Černá se stal v roce 1983 agronomem Pavel Wudy, na
zootechnický úsek pod vedením Tomáše Suchánka nastoupil Ing. Pavel Sarauer a Hedvika
Přibylová.
Vyhrocená situace nastala v roce 1984, který byl pro zemědělství v naší oblasti
nepříznivý. Provoz Černá se nevyrovnal s úkoly, stejně tak jako celý Statek Frymburk.
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Ovšem na Černé byly postupně na bodu mrazu i vztahy mezi pracovníky a vedoucím
Janem Šerbanem. Řada dobrých traktoristů tehdy rozvázala pracovní poměr /Zeman,
Flöring/, a tak došlo na odvolání Jana Šerbana z funkce a na jeho místo nastoupil
Bohuslav Švarc, který dosud zastával funkci bezpečnostního technika na závodě. Pod
jeho vedením se situace postupně zlepšovala, jak ve výrobě, tak i ve vztazích mezi lidmi
i techniky. Na technickém úseku zůstalo vše stejné, pouze jako ekonomka nastoupila
Arnoštka Hánová, když Eva Novotná /Válová/ odešla na mateřskou dovolenou. Rok
ovšem provoz ukončil téměř s milionovou ztrátou.
Jan Šerban byl přeřazen na agronomický úsek závodu, takže jsem s ním najednou
zase pracoval. Ve skutečnosti však si nepamatuji, že by býval něco konkrétního dělal,
víceméně vždy jen přihlížel, většinou byl občas někam poslán, aby na něco dohlédl, ale
nic neorganizoval. Stejně tak nevedl žádné písemnosti, nezpracovával plány a výkazy,
prostě byl jen do počtu, protože se zatím nevědělo, co s ním, jakou funkci mu dát.
Na Pomocné výrobě se v roce 1985 stal vedoucím Václav Čábela, který byl dosud
vedoucím autodopravy. Jan Račák odešel do Frymburka a na dopravu přešel Jiří Puritscher,
dílny vedl Milan Novotný a sklady a sušárenství Bohuslav Ondráček. Ekonomkou se stala
Drahomíra Čunátová, když Ing. Magdaléna Machalová přešla na ekonomický úsek
závodu Frymburk. Na dopravu jako referentka byla přeřazena Marcela Koutná, do té doby
zootechnička na Muckově.
V říjnu roku 1988 odešel do důchodu vedoucí provozu Bohuslav Švarc a do funkce
nastoupil Pavel Wudy, na místo agronoma přišla místo něho čertvá absolventka SZTŠ
Gabriela Robová. Stejně tak koncem roku odešel od statků zootechnik Tomáš Suchánek,
který začal chovat akvarijní rybičky pro JZD Jílové v Posázaví. Zootechnický úsek doplnila
Eva Fučíková, mechanizační Věra Štibraná a po odchodu Vladimíry Suchánkové na
mateřskou dovolenou se stala ekonomkou Jana Bártková.
frza
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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. srpna 2022.
Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487,
neprodejné, Česká republika, Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
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