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Usnesení 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva  
obce Černá v Pošumaví,  

konaného dne 17.10.2022 od 17:00 hodin 
 

1. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví určuje ověřova- 
tele zápisu: Ing. Josef Černý, Mgr. Bc. Tomáš Thon  
a zapisovatelka Ivana Badáňová.       

2. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schvaluje  
program ustavujícího zasedání.  

3. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schvaluje veřejné 
hlasování.  

4. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí starostu 
 obce Černá v Pošumaví Irenu Pekárkovou.    

5. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí neuvolně- 
ného místostarostu obce Černá v Pošumaví Mgr. Bc. 
Tomáše Thona.  

6. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví zřizuje finanční 
výbor a kontrolní výboru. Oba výbory budou tříčlenné.   

7. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí předsedu  
finančního výboru Martinu Hasíkovou.   

8. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí předsedu 
kontrolního výboru Pavla Strnada.  

9. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví v souladu s §72 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolně- 
ného člena zastupitelstva obce ve výši 14 603,-Kč za 
měsíc. Odměna bude poskytována od 1.11.2022.   

10. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví v souladu s §72 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy výboru finančního 
a kontrolního ve výši 3 245,- Kč za měsíc.  Odměna bude 
poskytována od 1.11.2022 a nebude poskytována  
v souhrnné výši.   

11. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví v souladu s §72 
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odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu členu zastupitelstva 
bez dalších funkcí ve výši 1 623,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 
1.11.2022 a nebude poskytována v souhrnné výši.  

12. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví revokuje bod č.1. 
13. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví určuje ověřovatele zápisu: Ing. Jakub Suchánek, 

Mgr. Bc. Tomáš Thon a zapisovatelka Ivana Badáňová.   

 

Usnesení 
 

z 2. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví  
ze dne  31. 10.  2022 

 
1. Schvaluje přidělení bytu č. 3  v domě č. p 30  v Černé v Pošumaví  paní P. Partlové. 
 
2. Bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2022 příjmy 328 615,-Kč výdaje 328 615,- Kč 

financování 0.     
                                
3. Zastupitelstvo obce Černá Pošumaví schvaluje směnu pozemků mezi obcí Černá  

v Pošumaví, se sídlem Černá v Pošumaví 46, 382 23, IČ:00245828 na straně jedné a paní 
Milena Linhová, Černá v Pošumaví 137, 382 23 na straně druhé takto: Obec Černá  
v Pošumaví smění a paní Linhová získá do vlastnictví pozemky: p. č.211/423 o výměře 
9m2, 211/422 o výměře 1 m2,  v  k.ú. Černá v Pošumaví, zaměřené geometrickým  
plánem č. plánu 2792- 211a/2022 vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří a současně: 
Paní Milena Linhová  smění a obec Černá v Pošumaví získá do jejího vlastnictví  
pozemek:  p. č. 211/427 o výměře 38 m2, v k. ú. Černá v Pošumaví, dle GP č. plánu  
2792-211b/2022 vyhotovený 1.Geodeickou kanceláří s tím, že cena těchto směnova- 
ných pozemků bude sjednaná takto: směňované pozemky, které získává do vlastnictví 
paní Linhová, se oceňují částkou 10 000,- Kč včetně DPH a pozemky, které získává do 
vlastnictví obec Černá v Pošumaví, se oceňují částkou 10 000,-Kč. Náklady spojené 
s uzavřením smlouvy, tj. náklady na vyhotovení GP a správního poplatku za vklad  
vlastnických práv dle směnné smlouvy uhradí Obec Černá v Pošumaví. 

 
4. Schvaluje prodej pozemku p. č. 510/12 o výměře 74 m2 v k. ú Černá v Pošumaví –  

Radslav za cenu 1000,- Kč  za m2 + DPH  a náklady s prodejem spojené  paní   
K. Vondrové.      

                        
5. Schvaluje pronájem nebytových prostor na č.p. 30  pro  J. Šabaka & R. Krpolín, s.r.o.,  

IČ 06412793 za cenu   2000,- Kč/ měsíc + inflace.     
    
6. Schvaluje ukončení administrace žádosti o dotaci na akci „Černá v Pošumaví,  Bližná – 

napojení vrtu – BL- 1, úpravna vody“      
7. Schvaluje záměr vybudovat tepelné čerpadlo na bytovém domě Bližná 2   
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Zprávičky ze školky 

 
V měsíci říjnu jsme se kromě jiného věnovali úpravám a zazimování 

zahrady. Pomohli nám také rodiče na společné akci „Uspávání zahrady“, 
kde jsme zrýpali část záhonků a zasypali hlínou nerovnosti pod  
novým „mini lanovým prolézacím prvkem“ (děkujeme panu V. Pivcovi  
a M. Novotnému za dodání hlíny). Odměnou nám všem pak bylo  
opékání buřtíků a bohaté občerstvení upečené s dětmi ve školce 
i donesené rodiči. A bonusem bylo po sychravých dlouhých dnech 
velmi příjemné počasí.  

Velkou událostí pro nás byl výlet s předškoláky do naší partnerské 
Mateřské školy v Klaffer am Hochficht. Společně s rakouskými předškoláky jsme navštívili 
„Dům smyslů“ v Rohrbachu, který byl doslova nabitý optickými klamy, záhadami,  
hlavolamy, labyrinty atd. Děti si mohly vyzkoušet spoustu aktivit a obohatit tak své  
dosavadní poznatky a zkušenosti s bádáním. Setkání, které jsme mohli konečně opět  
zorganizovat po covidové pauze v rámci projektu EduSTEM ATCZ220, bylo velmi příjemné 
a obohacující, děti si vyzkoušely navazovat kontakt s dětmi cizí národnosti a poznávaly jiné 
zvyky a kulturu. 

Kolektiv MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obec pořádá zájez na koupání do Bad Füssing    
26.11. 2022  

odjezd z autobusové zastávky  čas bude upřesněn. 
Vstupné do lázní bude vybírat průvodce v autobuse.  

Cena vstupného na 5 hodin :  14,50 EUR 
V případě zájmu si lze připlatit 1 EUR za sirný bazén.  

Přihlášky do 21.11.2022 na obecním úřadě
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Během měsíce října jsme se zúčastnili workshopu  
„Bylinky a jejich využití v běžném životě“ v Muzeu v Českém 
Krumlově. Lektorka povídala o magické síle bylinek a řekla 
nám, co se dá z nich všechno dělat. Nakonec jsme si každý 
vyrobili bylinkové mýdlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další akcí byl vzdělávací program „Země –Voda.“ Organizá-
toři za námi přijeli do školy a společně jsme si zkusili, jak  
se voda filtruje a také jsme vodu zkoumali pomocí lupy  
a mikroskopu. Pořad byl pro nás přínosný, protože jsme se 
dozvěděli plno nových věcí. 

                                                                                  Žáci ZŠ 

Blahopřejeme  
V listopadu svá výročí oslaví 

paní Marie Kročáková,  
paní Mária Pajpachová  

a pánové   
Václav Kříž,  
Petr Němec,  

Bohuslav Ondráček a 
Roman Homolka. 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Přejeme jim vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví a pohody 

v osobním životě. 
 

Za SPOZ Věra Daňová 

Očím odešli, 
v srdcích zůstali... 

 
V říjnu nás opustila  

paní  
Jiřina Křivohlávková.

Ze školy
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Vítání nových občánků: 

 
Dne 8. října 2022 proběhlo vítání nových občánků Černé v Pošumaví. Slavnostně byly 
přivítány tyto děti:

Leontýna Jančová Ondřej Kukačka

Jan Vlášek Dan Vrba
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Vážení občané, 
 

děkuji vám za účast v zářijových komunálních volbách. V pondělí 17. října se sešlo nové 
zastupitelstvo na ustavujícím zasedání a pro všechny z nás začalo období společné práce  
ve prospěch obce. 

Jsem přesvědčena, že v následujících čtyřech letech se nám podaří uskutečnit opět  
nemálo zajímavých projektů, jako tomu bylo v minulém volebním období. Dnes již bereme 
jako samozřejmost pět nových seniorských domků za hřištěm, nový hasičský vůz Scania,  
propojení vodovodu z Černé do Jestřábí, obnovený vrt pitné vody na Bližné, rekonstrukci  
části vodovodu na Muckově, rekonstrukci sociálního zařízení a šaten pro naše děti ve spodní 
třídě MŠ, rekonstrukci tělocvičny v základní škole a podobně. O cyklostezce podél hráze a pod 
“čovkou” či o novém hledišti v letňáku si ani říkat nemusíme. 

Prozíravé se vzhledem k současné energetické krizi ukázalo nejen zakoupení tepelného 
čerpadla v mateřské škole a instalace venkovních žaluzií tamtéž, ale i výměna lamp veřejného 
osvětlení v Černé za úspornější, stejně tak na Pláničce. Muckově a Mokré.  Také díky tomu  
a díky fixaci cen elektrické energie si nebudeme muset letos klást otázku, zda si můžeme  
dovolit rozsvítit vánoční strom na adventní čas. A jsem si jista, že mnohá města a obce si tuto 
otázku klást budou. 

Jsme tedy na začátku další etapy. Přicházejte i vy, naši občané, s nápady a návrhy, co lze  
u nás zlepšit a jak být moderní obcí. Využijte k tomu vaše zastupitele, kteří vaše návrhy  
přednesou na jednání, nebo přijďte přímo na obecní úřad. Jedno nás jistě spojuje - žijeme 
tady rádi. Tak pro to všichni udělejme, co je v silách a možnostech každého. 

Irena Pekárková, starostka 
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Myslivci čistili lesy 

Střípky z vyprávění pamětníků 
 

V minulém Zpravodaji jsem se zmínil o publikaci z vyprávění našich pamětníků, kterých 
dosud bylo celkem 36. Tentokrát jsem  z celé vzpomínky vybral  a sestavil jakési střípky. 
Pár vám jich nyní předkládám. 

Dne 8. října 2022 jsme se 
jako členové Mysliveckého 
spolku Černá Hora v Černé  
v Pošumaví sešli u Vodá- 
renského lesa na brigádu. 
Tato brigáda byla zorgani- 
zována, abychom vyčistili 
obecní lesy od odpadků, 
které tu zanechali turisté.  

Odpadky jsme posbírali  
v okolí cyklostezky vedoucí 

přes Vodárenský les až na 
silnici Plánička, Muckov. Je 
neuvěřitelné, colidé v lese 
vyhodí. 

V této práci chceme sa-
mozřejmě pokračovat i v bu-
doucnu v jiných lokalitách 
honitby. Ale nyní nás čeká 
náročnější činnost. Jednak 
zimní přikrmování srnčí a je-
lení zvěře, tak i tlumení stavů 

divokých prasat kvůli nákaze 
Afrického moru, která se blíží 
k naší republice z Německa, 
Polska a Slovenska. 

O dalších aktivitách na-
šeho mysliveckého spolku 
bychom vás rádi informovali 
nadále i v dalších Zpravoda-
jích.  

Lovu zdar! 
Radek Kubiš

„Jednou jsem přijel domů z lesa a moje žena mi povídá, že jedno prase chcíplo a druhé 
dodělává. Nedalo se nic dělat, prase jsem klepnul, protože maso bylo třeba a šel jsem si  
k Langovi pro necky. Protože Lang byl předsedou Místní správní komise, vylíčil jsem mu celou 
věc s prasetem. Slíbil, že mi dá potvrzení, aby to nebyla porážka na černo. O tom, že jsem prase 
zabil věděli skoro všichni a také mě ubezpečovali, že jsem udělal dobře. Když jsem šel potom 
vracet necky, jde proti mně z Hořic četník a hned na mě, jakže to bylo s tím prasetem. A tak 
jsem za tu černotu dostal týden vězení v Krumlově a 5 000 Kč pokuty.” /František Novotný, 
Muckov/ 
 

„Je třeba říci, že všichni Váchové, i když hospodařili, byli i velmi dobří řemeslníci. Například 
Petr Vácha na čp.25 byl tesař, stejně jako na čp.24 Jan Vácha. Z těch co známe je ještě Josef 
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Vácha, v současné době si vybudoval obydlí ve sklaďáku za Medovými, to je syn Honzy  
Váchy, který hospodařil na čp.24, tam co je nyní hospoda U čerta, nebo U Honzy. I Božena  
Medová byla za svobodna Váchová. Z dalších řemeslníků to byl Rudolf Vácha, který byl  
truhlářem, pracoval v truhlářské dílně, která byla tam, co je dnes bytovka čp.4, pak odešel  
do Delty do Hůrky, kde se vyráběl nábytek, ale Delta pak vyhořela.” /Karel Strnad, Černá/ 
 
       „Přestože byla zpočátku bída, tak si myslím, že život byl mnohem lepší než nyní. Lidé měli 
k sobě mnohem blíže, dneska je všechno jen o penězích a to je to nejhorší na světě, co může 
být. Vzpomínám na to, jak naše kapela vyhrávala, já jsem hrál na trombon, Karel Vácha na 
harmoniku, Ruda Vácha na buben, Jenda Vácha na trumpetu nebo saxofon, takže jsme měli 
celou kapelu.A než jsme od svých baráků prošli vesnicí k hospodě na Bumbovinu, hostinský 
se jmenoval Bumba, na dnešní Adéle, tak už byl sál plný lidí a hned se začalo tancovat. Lidé se 
spolu tenkrát lépe sžili, to dneska již není.” /Václav Vácha, Černá/ 
 
       „Na sále se také pravidelně promítalo kino, to měl na starosti František Podroužek. Pokud 
bych mohla uvést menší veselou příhodu, tak snad to, že Podroužek věděl, že já nemám ráda 
písničku Já už to políčko nedoorám a tak, když jsem vždy vcházela do sálu, naschvál rychle 
pustil desku s touto písničkou, stoupnul si do dveří promítací místnosti a díval se jak budu  
reagovat. Ale bylo to jen takové škádlení, vycházeli jsme spolu dobře a oba jsme se tomu pak 
zasmáli.” /Vlasta Žilíková, Černá/ 

frza – pokračování příště! 
 
 
 
 

       V souvislosti s vybranými střípky od našich pamětníků mi to nedá, abych  
nezavzpomínal na své mládí, k němuž patřila i dechovka. Ne, že bych na něco hrál, ale  
už jako malý kluk jsem se u nás na vesnici s touto hudbou potkával. Ještě jsem nesměl  
do hospody, ale už jsme se okny dívali na tančící páry, slyšeli muziku už na dálku. V zimě  
bývaly bály a pak o pouti, to se vyhrávalo už od tří hodin odpoledne až dlouho přes půlnoc. 
Žádné mikrofony a plno zvukového zařízení, muzika byla slyšet po celé vesnici. Na  
večeři si vždy někdo bral muzikanta, u nás také večeříval a pak, když bylo podojeno a uklizeno, 
tak zpět do hospody a už to frčelo. Ti mladí, ženatí a vdané se točili v kole, babky seděly  
na lavicích  podél celého sálu za stoly a tátové a dědové pěkně v šenku si užívali. A když  
mi bylo už patnáct, tak nás také pustili, i to pivo bylo, holky však pily jen limonádu. To 
všechno však znají i starší obyvatelé naší obce, protože i zde to rovněž na sále v sedmdesátých 
a osmdesátých létech běželo. A tady i u nás doma to byla skutečně dechovka, křídlovky  
to roztáčely. Tehdy dechovka běžela více i v rádiu a televizi, a místní rozhlas před každým 
hlášením hrál dechovku. A agronom JZD, který přes rozhlas přiděloval lidem práci na daný 
den, pouštěl písničky před i po. A význačné narozeniny někoho v obci byly podpořeny  
dechovkou z rozhlasu. Tehdy u nás se však zpívalo i v normálních dnech. Harmonika v hospodě 
nechyběla a pánové si pivíčko vylepšovali Šumařem Bártou nebo Černým cikánem a dalšími.

Mladí a dechovka 
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A zpívali jsme i my mladší a mladí, pod lípou u kapličky nebo u kovárny. Dechovka bývala  
součástí národní kultury a tradice, na Moravě se to dodržuje stále. Dnes je pomalu  
každý, kdo má rád dechovku považován za hňupa a nevzdělance a pomalu za vyvrhele.  
Nejsem zastáncem jen dechovky, která mě ovlivnila v mládí, mám rád i jinou hudbu.  
Při studiu v Praze to byl právě Semafor, který nás ovlivnil. Dodnes si pamatuji texty většiny 
jejich písniček, což u mnohých jiných říci nemohu. Ovšem, když zazní dechovka, ale  
ta pravá, například nemám rád pochody, tak to se mnou začíná cvičit, i když na tancování 
jsem moc nebyl, spíše jsem si zazpíval. Dnes už nezpívám ani netančím, rád si však někdy  
dobrou kapelu poslechnu. Ovšem  televize Šlágr, jak by se mohlo zdát, to není to mé  
pravé ořechové. To pravé dechovkové duševní rozpoložení to již je dávno pryč, stejně tak  
jako mládí. Proto prosím, nezavrhujte pěknou dechovku. 

frza 

       Téměř každým rokem se 
snažím v našem listopado-
vém Zpravodaji připome-
nout Památku našich ze- 
snulých spoluobčanů ke dni 
2.listopadu, čili na Dušičky. 
Jako kronikář mám evidenci 
od roku 1977, kdy jsem začal 
kronikařit a od té doby až do 
vzniku této vzpomínky zem-
řelo v naší obci celkem 351 
lidí. Z nich bylo 211 mužů  
a 140 žen. Když se tímto 
smutným seznamem probí-
rám, vidím před sebou prak-
ticky téměř všechny. S mno- 
ha jsem pracoval, na řadě 
akcí jsme se setkávali, proží-
vali jsme společně svůj život 

v naší obci. Mnohokrát na 
všechny vzpomínám, vyba-
vuji si ty příjemné chvíle a na 
ty některé horší, které taky 
byly, už jsem dávno zapom-
měl. V evidenci kronikáře 
mám i to, jaký osud měl 
každý zemřelý předurčen. 
Těch, kterým ještě nebylo  
ani 50 let, je nám jistě líto.  
A bylo jich u nás celkem 51,  
z toho 38 mužů a 13 žen. Nej-
starší zemřelou naopak byla 
paní Marie Stehlíková, která 
zemřela ve svých 100 letech, 
98 let se dožily paní Valérie 
Kotrčová, stejně jako její dce-
ra paní Irma Soustružníková 
a též paní Vlasta Žilíková. 

       Připomeňme si též naše 
zemřelé spoluobčany , kteří 
by se bývali v letošním roce 
dožili svého vyššího kulatého 
jubilea. Tak paní Hildegarda 
Zlámalová a Stanislav Med  
by slavili  100 let. 90 let by 
bylo paní Marii Lukašákové, 
Josefu Macháčkovi, Stanis- 
lavu Kortánovi, Lhotové Ma-
rii i Lhotové Josefě, Vilému  
Augstenovi a Vrbové Boženě. 
       Navštivme tedy hroby na-
šich zemřelých, rozsviťme jim 
svíčku, položme květiny a za-
vzpomínejme. 
 
 

frza 

Vzpomínka na  naše zemřelé  
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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.listopadu 2022. 
 

Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487,  
neprodejné, Česká republika, Jihočeský kraj, okres Český Krumlov 

 
Za obsahovou stránku i gramatickou správnost textů odpovídá zadavatel.

Firma zabývající se nakládáním s odpady  
se sídlem v Českých Budějovicích, Dolní 1 

 

přijme řidiče  
na svoz komunálního odpadu  

pro svozovou oblast Lipenska  
(možnost parkování a výjezdu z místa bydliště: např. Černá v Pošumaví  

+ Český Krumlov) 
 
Požadujeme:   n   řidičský průkaz sk. C 
                               n   platný profesní průkaz, kartu řidiče 
                               n   platné dopravně psychologické vyšetření 
                               n   praxi na obdobné pozici – výhodou 
                               n   nástup: ihned / dohodou 
 
Nabízíme:          n   náborový příspěvek po 3 měsících 10.000 Kč, po 6 měsících 
                                    dalších 15.000 Kč 
                               n   zázemí stabilní společnosti 
                               n   pravidelnou pracovní dobu od Po-Pá  
                               n   jistotu pravidelného příjmu 
                               n   stravenky plně hrazeny firmou (90 Kč/den)  
                               n   systém firemních benefitů (13. plat, 5 týdnů dovolené, karta 
                                    Multisport) 
                               n   dobré finanční ohodnocení 
  
Kontakt:  
        Martin Horejš 
       tel.: +420 602 109 120 
       e-mail: kariera@fcc-group.cz              
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