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Usnesení
Výpis z 39. zasedání zastupitelstva
Obce Černá v Pošumaví ze dne 22. 8. 2022

1. I. bere na vědomí dokumentaci regulačního plánu
„10. RP“ v lokalitě Jestřábí;
II. konstatuje po přechozím ověření, že návrh regulačního plánu není v rozporu s Politikou územního
rozvoje ČR ve znění platných aktualizací, se Zásadami
územního rozvoje Jihočeského kraje v platném znění,
s územním plánem Černá v Pošumaví, s cíli a úkoly
územního plánování, zejména s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot
v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, a s požadavky zvláštních
právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů
podle zvláštních právních předpisů, jak je uvedeno
v příloze odůvodnění regulačního plánu, kdy nebylo
nutné řešit rozpory;
III. konstatuje, že během veřejného projednání návrhu
regulačního plánu nebyly uplatněny žádné námitky
ani připomínky;
IV. souhlasí s vypořádáním připomínek uplatněných
k návrhu regulačního plánu během společného projednání tak, jak je uvedeno v kap. j) vyhodnocení
uplatněných připomínek;
V. vydává regulační plán „10. RP“ v lokalitě Jestřábí;
VI. ukládá starostce, obce prostřednictvím pořizovatele,
zajistit splnění povinností uložených mu stavebním
zákonem a správním řádem po vydání regulačního
plánu (řádné zveřejnění opatření obecné povahy,
zápis do centrální evidence, předání dokumentace na
příslušná místa, archivace).
2. I. bere na vědomí návrh na pořízení změny č. 1 regulačního plánu „5. RP Černá v Pošumaví – Mokrá“ a návrh
obsahu této změny dle přílohy tohoto materiálu;
II. schvaluje pořízení změny č. 1 regulačního plánu
„5. RP Černá v Pošumaví – Mokrá“ v rozsahu dle obsahu
této změny tzv. zkráceným postupem pořízení změny
regulačního plánu;
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III. souhlasí
ad a) s tím, že pořizovatelem změny č. 1 regulačního plánu „5. RP Černá v Pošumaví
– Mokrá“ bude Obecní úřad Černá v Pošumaví, který si zajistí splnění
kvalifikačních požadavků prostřednictvím uzavření příkazní smlouvy na
pořizovatelskou činnost s Ing. arch. Radkem Bočkem,
ad b) s tím, že projektantem změny č. 1 regulačního plánu bude společnost Atelier
M.A.A.T., s.r.o., zodpovědným projektantem Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D.
ad c) že náklady na pořízení i zpracování změny regulačního plánu budou nulové
projektant i pořizovatel se vzdávající nároků na odměnu;
VI. ukládá starostce obce prostřednictvím pořizovatele pořídit změnu č. 1 regulačního
plánu „ 5.RP Černá v Pošumaví – Mokrá“.
3. I. bere na vědomí
• návrh na pořízení změny územního plánu Černá v Pošumaví č.j. 438/2022 ze dne
25. 4. 2022 od žadatele Michala Klenora dle přílohy č. 1 tohoto materiálu,
• návrh na pořízení změny územního plánu Černá v Pošumaví č.j. 481/2022 ze dne
9. 5. 2022 od žadatele manželé Mgr. Vladimír a Mgr. Jana Chadimovi dle přílohy č. 2
tohoto materiálu,
• předběžné vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví, KUJCK 84592/2022 ze dne 1.7.2022 dle přílohy č. 3 tohoto
materiálu,
• stanovisko Správy Národního parku Šumava č.j. NPS 05523/2022/2 ze dne 14. 6. 2022,
dle přílohy č. 4 tohoto materiálu;
II. neschvaluje pořízení změny č. 8 územního plánu Černá v Pošumaví zkráceným
postupem pořízení;
III. ukládá starostce obce, prostřednictvím pořizovatele, zajistit vypravení odpovědi
oběma žadatelům s výsledkem rozhodnutí zastupitelského sboru.
4. Schvaluje přidělení bytu č. 4 v domě č. p 2 v Černé v Pošumaví – Bližná 2 manželům
Bělejovým.
5. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022: příjmy 877 418,- Kč, výdaje 877 418,- Kč,
financování 0.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2022: příjmy 428 589,- Kč, výdaje 428 589,- Kč,
financování 0.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2022: příjmy 496 187,- Kč, výdaje 496 187,- Kč,
financování 0.

SVOZ BIOODPADU

8. 9., 22. 9. a 6. 10. 2022

Zpravodaj9_2022_Sestava 1 05.09.2022 15:08 Stránka 4

www.cernavposumavi.cz

04 ZPRAVODAJ

6. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemků
p.č. 185/69 a 185/102 v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro stavbu s názvem „11010-108314
0304/22 FTTH LAKESID. Černá v Pošumaví _OK“ za náhradu.
7. Schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části pozemků
p.č.762/1 a 762/2 v k. ú. Černá v Pošumaví-Muckov. Pro stavbu s názvem „Muckov
rekreace - TS,NN“ pro EG.D, a.s., IČ 280 85 400 za úplatu.
8. Neschvaluje prodej pozemku p.č. 943/11 o výměře 687 m2 a 943/12 o výměře
582 m2 v k. ú Černá v Pošumaví – Muckov.
9. Neschvaluje zveřejnění záměru na prodej pozemku p.č. 447/161 v k. ú Černá
v Pošumaví – Radslav.
10. Schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 924/2 v k ú. Černá
v Pošumaví – Muckov.
11. Schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č 211/387, 211/388 a 211/385.
12. Schvaluje projektanta P.R.I. s.r.o., IČ 25775731 na projekt chodníky Černá v Pošumaví.

Jak volit v komunálních volbách 2022
Volby do zastupitelstva obce
se konají
v pátek 23. září od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hodin

3 možnosti, jak správně vyplnit volební lístek
Kandidáty ani strany nekroužkujte, ale označujte křížkem

1.

2.

3.

můžete označit
křížkem celou stranu

můžete označit křížky
jednotlivé kandidáty
jedné strany

můžete označit křížky
kandidáty z kadidátních
lístků různých stran

Pozor na častou chybu– počet všech křížků nesmí být vyšší, než počet míst
v zastupitelstvu dané obce, tj. v případě Černé v Pošumaví 9.
Můžete volit jen v obci, kde máte trvalý pobyt.
Voličský průkaz při komunálních volbách nelze použít.

Zpravodaj9_2022_Sestava 1 05.09.2022 15:08 Stránka 5

www.cernavposumavi.cz

ZPRAVODAJ 05

Co se nám za poslední 4 roky povedlo
aneb
malá rekapitulace realizovaných projektů za získané dotační peníze
2019:
–
–
–
–
–
–
–
–
2020:
–
–
–
–

tepelné čerpadlo a nové herní prvky na zahradu mateřské školky
oprava šaten pro zaměstnance, kteří se starají o úklid naší obce
cyklostezka z Černé do Hůrky
zahájení výstavby 5 bytů pro seniory
výměna veřejného osvětlení na Pláničce
umístění chytré lavičky na parkovišti u pláže a doplnění workoutového hřiště
nákup našeho pilného pomocníka minitraktůrka Kubíka
předvánoční jarmark
dokončení domků pro seniory a k nim vedoucí přijezdové komunikace
rekonstrukce komunikace k mateřské školce, včetně opravy vodovodu
rekonstrukce komunikace za obchodem Jednota
rekonstrukce sociálního zařízení a šaten ve spodní třídě MŠ, nákup nové myčky
do kuchyně
dokončení další části cyklostezky od hráze pod ČOV
propojení vodovodu z Černé až k Jestřábí
obnovení vrtu pitné vody VH5 na Bližné
zakoupení vozidla Scania pro naše dobrovolné hasiče

–
–
–
–
2021:
– výměna lamp veřejného osvětlení
– obnova a doplnění herních prvků na dětských hřištích
– kompletní rekonstrukce tělocvičny Základní školy a pořízení herního polyfunkčního
prvku na zahradu
– doplnění nových odpočinkových míst na cyklostezkách v okolí obce
– nákup nového sekacího traktoru ISEKY
2022:
– výměna radarových ukazatelů rychlosti
– kompletní rekonstrukce hlediště letního kina
– oprava komunikace kolem domu č.p. 27
– rekonstrukce části vodovodu na Muckově
– rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v horní třídě MŠ, instalace venkovních
žaluzií
– každý rok probíhají stavební úpravy a opravy několika obecních bytů před nastěhováním nových nájemníků
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Ve škole před půlstoletím
Už se stalo tak trochu mým zvykem, že do zářijového Zpravodaje připravuji vždy něco
o škole. Proč, to snad není nutné vysvětlovat, ale trochu si zahraji na básníka – jak ten život
rychle letí, dneska je to půlstoletí! Vlastně ještě o maličko více, protože začnu u školního
roku 1969/1970, a to z toho prostého důvodu, že zde na základní škole začala svou
učitelskou dráhu tehdy Bohumíra Dědová, dnes Smolenová. A dostala na starost
1A postupný ročník, kde bylo 18 dětí. Vedle však existoval ještě 1B postupný ročník, kde
bylo 12 žáků. Ty vyučovala Hana Voldánová a tento ročník 1B se tehdy označoval jako
zaostávající. Dnes naprosto nepředstavitelné dělení dětí. Když dokončím ještě další ročníky,
tak ve 2. ročníku bylo 16 žáků a vyučující Marie Schmidtová, ve 3. ročníku bylo rovněž
16 žáků a učitelka Marta Tischlerová, ve 4. ročníku vyučovala 21 žáků Jiřina Petříková
a 20 dětí v 5. třídě měl na starosti ředitel školy Jaroslav Zimmermann. Celkem na škole
bylo 103 žáků, kolik je jich dneska? Pak od 1. ledna 1970 nastoupil učitel Milan Strejc
a tehdy se také vyučovalo náboženství, kde bylo přihlášeno 30 dětí a náboženskou
římsko-katolickou výuku jim zprostředkovával farář Karel Švarc.
Samozřejmě fungovala i školní družina, kde byla vedoucí vychovatelkou Václava
Lovětínská a vychovatelkami nejprve Helena Hájková a po ní Božena Lešková.
V dalších letech počet dětí o maličko klesl, rozdělení na normální a zaostávající žáky
přešlo do 2A a 2B. post. ročníku, Jiřinu Petříkovou vystřídala Marie Ryšavá. Od tohoto roku
začalo být sledováno, které děti chodí na výuku náboženství. Ředitel školy musel podávat
hlášení na příslušné vyšší orgány. V dalších letech se rovněž měnili učitelé a učitelky, přišli
a odešli Pavla Kubatová, Jan Louženský, Jaroslav Vašta, v r. 1973/74 nastoupila Alena
Vlasáková. Bohumíra Dědová, již provdaná Smolenová, tvořila základ učitelského sboru
spolu s Milanem Strejcem a ředitelem Jaroslavem Zimmermannem. V dalším školním roce
již byla škola čtyřtřídní, neboť i počet žáků dále klesal, v roce 1975 na 70 žáků.
Vedoucí školní družiny se postupně stala Božena Lešková, vychovatelkou Ludmila
Šinclová a předsedou SRPŠ František Lukeš. Tolik malé zastavení v první půlce sedmdesátých let na naší škole a malé poděkování paní učitelce a pozdější ředitelce Boh. Smolenové.
frza

UPOZORNĚNÍ PRO OBYVATELE
Každoročně upozorňujeme na povinnost uhradit místní poplatky, a to hlavně
poplatek za odpad a za psy.Tyto poplatky byly splatné do 30. června 2022.
Úhradu proveďte na účet obce: 1523241/0100,
v.s.1345 poplatek za odpad a v.s.1341 poplatek za psa.
Poplatky uhraďte do 10. 9. 2022, abyste se vyhnuli navýšení až o 100%.
Děkujeme. Obecní úřad, správa poplatků
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ZPRAVODAJ 07
Blahopřejeme
V září svá výročí oslaví
paní Jiřina Křivohlávková,
paní Hana Rychnovská
a pánové
Josef Šimáček,
Helmut Flöring a
Dieter Reinhold Zimmel.

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

Očím odešli,
v srdcích zůstali...
V letních měsících nás
navždy opustili
paní Libuše Poppová,
paní Anna Gažáková,
paní Martina Dvořáková
a pánové
Jiří Dvořák a
Julius Plavucha.
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Milostivé léto podruhé

Od 1. září 2022 budou moci dlužníci využít po dobu tří měsíců tzv. Milostivého léta
k úhradě dluhu vůči veřejnoprávním institucím. Jedná se tak po necelém roce o druhou
příležitost pro dlužníky zbavit se svých dluhů, které jsou vymáhány soudním exekutorem, které mají vůči státu. Milostivé léto umožňuje zaplatit dluh bez navýšení o úroky
z prodlení či penále.
„Uhradit dluhy bude možné
vůči dopravním podnikům,
nemocnicím, nezaplaceným
poplatkům, zdravotním pojišťovnám, územním samosprávným celkům, ale i vůči
dluhům u energetických společností (např. ČEZ) ve vlastnictví státu,“ vyjmenovává,
jakých dluhů se milostivé
léto týká, Markéta Kneislová
z českokrumlovské Bezplané poradny mezi §§.
První Milostivé léto již
proběhlo na sklonku minulého a začátku letošního roku. I tehdy zájemcům o vyřešení svých dluhů vůči
státu pomáhala Bezplatná
poradna mezi §§, která má
pobočky v Českém Krumlově, Větřní, Kaplici, Trho-

vých Svinech a Nových Hradech.
„I tentokrát jsme připraveni zájemcům, kteří chtějí
umořit svůj dluh, pomoci,“
sděluje Markéta Kneislová
z českokrumlovské Bezplané poradny a dodává: „V našich poradnách patří dluhová problematika k těm
nejčastějším, které s klienty
řešíme. Upozorňujeme ale,
že Milostivé léto se nevztahuje na dluhy vůči soukromým věřitelům. Milostivé
léto II. se také nevztahuje
na peněžité tresty a jiné nemajetkové sankce uložené
v trestním řízení za úmyslný
trestný čin i náhradu újmy
způsobené na zdraví. Také
není možné uplatnit Milos-

Kontakt pro vice informací:
Bezplatná poradna mezi paragrafy,
ICOS Český Krumlov
5. května 251, 381 01 Český Krumlov
Mgr. Markéta Kneislová, vedoucí pracovník
Bezplatné poradny mezi paragrafy
Mobil: 774 110 124
e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.poradna.krumlov.cz

tivé léto na daňové a správní exekuce a na pohledávky
sankčního charakteru“.
Pro více informací k milostivému létu a dluhové
problematice se mohou zájemci obracet na jakoukoliv
pobočku Bezplatné poradny mezi paragrafy. Poradenství poskytujeme osobně po
předchozím telefonickém
nebo e-mailovém objednání.
Provozní doba poradny
v Českém Krumlově je každý
všední den, provozní doby
ostatních poraden najdete
na našem webu www.poradna.krumlov.cz
Hana Šustrová,
komunikace s veřejností
ICOS Český Krumlov, o. p. s.
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Jak si ve školce povídáme
1. třída
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uč.: „Bertíku, ty to máš pěkné.“ Bertík: „Nó, bude se mu to mamkovi
líbit.“
Bertík: „Postavíme sněhuláka. Ještě nosák a meták.“
Toník plakal a říkal, že musí jít domů. Uč.: „To je ale daleko.“
Toník: „Já to dojdu.“
Maxík H.: „Jedu nakupovat do karanténu. Mám kartičku“.
Uč.: „Asi myslíš do Kauflandu“. Maxík H.: „Jó, tam taky.“
Karolínka pomáhala učitelce při malování výzdoby do oken: „Já jsem taková
pomáhačka a koukačka…“
Děti kreslily maminku. Uč.: „Filípku, co to je?“ Filípek T.: „To je hlava mojí mamky. Ona jí
má takovou hrbatou.“
Karolínka: „Paní učitelko, mně ta kebule nechutná (kedlubna).“
Filípek T.: „Já mám pracovní trenky (s bagrem a náklaďákem).“
Děti poznávaly kuchyňské potřeby. Bertík: „Mašlička (mašlovačka), strouhanec
(struhadlo)“. Domča V.: „Překlápko“ (poklička).
Bertík: „Můj táta pije Budvar i pivo.“
Davídek: „Já jsem Čurda Pekárků.“
Amálka dolepila kočku z papíru: „Ta je krásná, jako můj taťka.“
Uč.: „Karolínko, ty máš nové kalhoty?“ Karolínka: „Ne, ty už mám hodně let.“
K svačině byl chléb s vajíčkem a kečupem. Matýsek H.: „Ale k tomu kečupu musím mít
ještě párek.“

2. třída
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jakoubek nechtěl poslechnout učitelku a začal plakat. Kristýnka zareagovala: „A vůbec
to na náš neškoušej?“
Uč. si vybírá, kdo z dětí bude míchat lžičkou vodu s barvou. Alenka dá ruce k sobě
a říká: „Pjoším Bože, ať sem to já.“
Adélka H. u svačinky: „Ta pomazánka je rybová:“
Uč. se ptá při povídání o řemeslech, kdo zavede do domu vodu. Adélka H.: „Vodník.“
Uč. se ptá dětí, jak se nazývá povolání toho, kdo vytváří obrazy do rámů, co se věší n
zeď. Adélka P.: „Malovař.“
Adélka P. říká učitelce: „Já vím, kde bydlíš – tam nahoře, jak to tam smrdí.“
Páťa se v umývárně omylem utíral do ručníku souseda, když si toho všiml, komentoval
to: „Já sem touba.“ (trouba)
Uč. říká Jakoubkovi: „Jez k tomu i ten rohlík.“ Jakub: „Já k tomu jedu.“
Viktorka: „Růženko, já jsem o dva roky vyrostla.“
Alenka nechtěla chleba s pomazánkou a učitelka ji říká: „Tak si ještě jednou kousni z
maminku.“ Alenka: „Já si kousnu za tatínka, on je citlivej:“
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Návraty do minulosti – zakončení
Ještě jednou si vás, milí
čtenáři, dovoluji „obtěžovat“
svými vzpomínkami na pracovní období u statků. Tím
také zakončím celou 9-ti dílnou sérii vzpomínek, která
vycházela v našem Zpravodaji od roku 2019. Tentokrát
se podívám na období po
roce 1990.
V té době hospodaří na
území naší obce v oblasti
zemědělství provozy – Černá
a Pomocná výroba. Organizačně patří pod odštěpný
závod Frymburk, na provoze
Černá je vedoucím Pavel
Wudy, na Pomocné výrobě
Václav Čábela a později Ing.
Roman Blecha.
Provozy si vedly v rámci
Statku Frymburk celkem
dobře, takže dobré výsledky
byly podnětem pro petice
zaměstnanců provozů na
osamostatnění a začínají
se objevovat koncem roku
1990.
Na jaře roku 1991 pak
vzniká samostatná organizační jednotka – Odštěpný
závod Černá, Agrokombinátu ŠUMAVA Český Krumlov. Řízením závodu je pověřen Jan Wudy, kterého
jsem pro tuto funkci navrhl,
zástupcem pak Ing. Jan
Machala. Po krátké době se
však Jan Wudy funkce vzdal

a tak byl jmenován ředitelem závodu Černá Ing. Machala Jan, který jako první
uvedl do funkce svého ekonomického náměstka Ing.
Hanu Ščevíkovou.
Rozdělení statku na dva
subjekty není nic lehkého
a nastává poměrně náročné
období. Rozdělují se i odbory, služby, zaměstnanci, byty,
závodní kuchyně, nábytek,
počítače a další. Proces rozdělování je velmi náročný,
ne všechno probíhá bez
stresu, zejména u mechanizačních prostředků, skladových zásob, ale i po finanční
stránce.
Před novým subjektem
stojí řada závažných úkolů
např. připravit se na průběh
restitucí, tj. proplácení živého a mrtvého inventáře –
provést inventuru staveb
na cizích pozemcích – vypracovat nový organizační
řád – nově uzavřít kolektivní
smlouvy atd.
V souvislosti s rozdělováním majetku mezi závody
Frymburk a Černá musí často zasahovat Hlavní delimitační komise v Českém
Krumlově. Vznikají spory
zejména o autobus, Tatru
148 , jeřáb, auta AVIE, Škody
1203, spory jsou i o výpasové středisko Račín, které

předtím sloužilo celému sloučenému závodu. Postupně
se zastavuje investiční výstavba, radikálně se začíná
snižovat intenzita vstupů
/hnojiva, osiva, chem. prostředky, náhrad. díly apod./,
omezují se náklady všeho
druhu, snižují se počty pracovníků. V souvislosti s privatizací je nutno na obou
statcích provést soupis všech
budov a staveb a zajistit
veškeré doklady k nim, protože řada objektů totiž nebyla vůbec zkolaudována.
Vzhledem k nedostatku
finančních prostředků se
začíná zemědělská výroba
pomalu rozpadat, přestává
se hospodařit a zdá se, že na
statcích je velká většina restitucí, takže nebude téměř
co privatizovat. Restituenti
jsou z velké většiny bývalí
přisídlenci tzv. přídělci a nyní je povinností pracovníků
Statku tyto příděly přezkoumávat a oprávněné nároky
vydávat. Řada přídělců už
většinou všechny dokumenty o přídělu nemá k dispozici, a tak se využívá vydané
vyhlášky, která stanoví postup. Přídělci jsou v naprosté
většině starší lidé, kteří nemají sílu znovu obnovit svá
hospodářství, nehledě na to,
že usedlosti, které dostaly
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přídělem už jsou buď zaniklé, nebo slouží úplně jiným účelům. Děti přídělců
hospodařit nechtějí, přivykly jinému stylu života a hlavní jejich cíl je nyní získat
peníze. Jenomže ty tady nikdy nebyly a samozřejmě,
že také nejsou. Investovalo
se do velkých staveb a je to
dnes těžké rozumně rozdělit. Proto se většinou na restituce vydává veškerý dobytek, který hned restituenti
prodají na Jatka, aby utržili
hotové peníze.
Celkově se v zemědělství
prosazuje teorie, že již nebude klasickým producentem pro potravinářství, ale
spíše pro nepotravinářské
a kvalitní životní prostředí
s vesnickou infrastrukturou.
Dotace pro zemědělce se
zaměřují spíše na útlumový
program.
V naší oblasti se nikterak
nedařilo intenzivnímu hospodaření, a tak útlum znamená prostě konec. Konec
práce téměř 100 lidí v obvodu obce Černá a také
konec všemu, co Statky do
této doby zabezpečovaly ve
spolupráci s obcí.

ZPRAVODAJ 11
V první polovině roku
1992 odešel soukromě podnikat ředitel Statku Ing. Jan
Machala a do funkce byl
jmenován Ing. Pavel Dyrhon, který dosud pracoval
ve funkci zootechnika na
Horní Plané. Stav pracovníků na ředitelství se postupně zužuje na 4 lidi, kteří
musí zabezpečit restituce
a privatizaci a dovést Statek
k řádnému ukončení.
Majetek Statku v Černé
je pronajat podle privatizačního projektu budoucím nabyvatelům, a to jak v Černé,
tak v Bližné, na Muckově i na
Mokré. Pozemky mají jednotliví nájemci pronajaty od
Pozemkového fondu. Nájemci využívají pozemky většinou ve vegetačním období,
kdy je dobytek navezen na
pastviny a na podzim znovu
odvezen. Na základě toho
jsou využívány i dotační tituly.
Ve spojitosti s tím, že dochází prakticky k zrušení
zemědělské výroby v naší
oblasti a propouštění zaměstnanců, se jeví jako klad
alespoň to, že někteří zaměstnanci mohli na tomto

Podzimní pranostiky – září
Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.
Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.

základě začít podnikat, a to
jak s koupenými zemědělskými stroji /např. Rudolf
Šuran, Miroslav Kasal, Milan
Novotný a další/, tak v opravárenství /Petr Štěrba, Pavel
Kučírek, Zdeněk Čížek/ i v jiné oblasti /Suchánek Tomáš/.
Víceméně jediným soukromým zemědělcem v obci je
Miroslav Němeček a i ten
hospodaří na získaných pozemcích v Hořicích. Podobná je i situace ve Frymburku.
Nejprve je nutno uspokojit
veškeré nároky restituentů
a poté teprve privatizovat.
Rovněž na Statku Frymburk
se do privatizace zapojili
soukromníci, ovšem převahu měly různé firmy, které
zpracovaly privatizační projekt. I zde došlo k postupnému propouštění pracovníků.
Během roku 1993 začaly
nové subjekty hospodařit
na základě smluv uzavřených s Pozemkovým fondem
a ty si určily počty potřebných pracovníků i směr,
jakým se bude zemědělská
výroba rozvíjet dále.
frza
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Společnost Amenity Resorts s.r.o., v Lipně nad Vltavou
hledá kolegu/kolegyni na pozici

RECEPČNÍ SPORTOVNÍ HALY.
Pokud nemáš žádné zkušenosti, nevadí. Vše tě rádi naučíme, stačí nám chuť
do práce a dobrá nálada. Pokud máš rád/a sport,
tak u nás si ho můžeš užít dostatek.
Zašli životopis na truhlarova@amenity.cz.
Nebo rovnou za námi zajdi a rádi ti to tu ukážeme a popovídáme.
CO TĚ ČEKÁ: pohodová práce a příjemní kolegové, telefonická, emailová
a osobní komunikace s hosty, rezervace sportovišť a wellness, drobné
administrativní práce spojené s chodem recepce, práce s pokladnou,
spolupráce s ostatními pracovníky hotelu – pokojské, maséři, servis,
údržba
CO ČEKÁME MY: příjemné a spolehlivé vystupování, komunikační a organizační
schopnosti, cizí jazyky výhodou, nikoliv podmínkou.
CO NABÍZÍME: stabilní celoroční zaměstnání na HPP, pracovní turnus – krátký
X dlouhý týden (11-ti hodinové směny), stravování v místě výkonu práce,
zaměstnanecké slevy na ubytování v našich resortech (Špindlerův Mlýn,
Orlické hory, Horní Věstonice), možnost zdarma využití sportovní haly,
wellness, fitness a další aktivity našeho resortu
Těšíme se na Tebe, tým Amenity Lipno.

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. září 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

