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Usnesení
z 38. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 26. 3. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Uzavření smlouvy o dílo „Pořízení tepelného čerpadla
pro obec Černá v Pošumaví“ na doporučení výběrové
komise s firmou ABwatt, spol., s. r. o. a pověřuje starostku I. Pekárkovou podpisem smlouvy.
2. Uzavření kupní smlouvy „Pořízení automobilu“ na
doporučení výběrové komise s firmou CB Auto, a. s.,
a pověřuje starostku I. Pekárkovou podpisem smlouvy.
3. Dodatek č. 18 ke smlouvě s firmou
FCC České Budějovice likvidace odpadů.
4. Bere na vědomí zprávu o činnosti Obecní knihovny
Černá v Pošumaví za rok 2017.
5. Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku
obce 395/1 a 422/7 v k. ú. Černá v Pošumaví vlastníkovi nemovitosti p. č. 419/7 pro přípojku vodovodu,
kanalizace.
6. Zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 419/1 a 420/2.

Zápis do mateřské školy
ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví vyhlašuje na středu 9. května
zápis do mateřské školy.
Mezi 9. a 14. hodinou se dostavte se svým dítětem,
osobními doklady, vyplněnými a lékařem potvrzenými
tiskopisy přímo do budovy mateřské školy. Potřebné tiskopisy si vyzvedněte v mateřské škole předem. K zápisu by se
měli dostavit rodiče, jejichž dítě dovrší k 31. 8. 2018 pěti let,
tudíž je pro ně předškolní docházka ve školním roce 2018–
2019 povinná, a dále i ti rodiče, kteří chtějí umístit své dítě
i později v průběhu školní roku 2018–2019. V případě nevyhovujícího termínu zápisu si lze dohodnout jiný.
Tel.: 380 744 121
Kolektiv MŠ

www.cernavposumavi.cz
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Vzpomínky – každý měsíc jedno foto

Blahopřejeme

Každý měsíc vybírám do Zpravodaje jednu fotku s větším
počtem osob. Tentokrát poznáváme, podle vidlí v rukou
a současně vedle auta, že hasiči pomáhali Státnímu statku. Pouze pan Jan Rulíšek zavzpomíná, ostatní již mezi
námi, bohužel nejsou.

V dubnu svá výročí oslaví:
paní Eva Šmahelová
a pan Jindřich Strnad.
Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a pohody
v osobním životě.
Za SPOZ
Věra
Daňová

Zleva: František Kosiarský, Josef Myška v podřepu, František Nagy, Štefan Adamčík, Josef Maruška, Josef Macháček
a Jan Rulíšek v rovněž v podřepu.
frza

VÝVOZ
BIO ODPADU
3. 5. 2018, 17. 5. 2018
a 31. 5. 2018

Vzpomínka na paní Hildegardu

Vzpomínáme

Dne 5. května uplyne třetí výročí, co nás navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka
a babička, paní
Hildegarda Zlámalová,
rozená Neumanová z Bližné.
S láskou vzpomínající
manžel a syn s rodinou.
Kdo jste jí znali
vzpomínejte
s námi.
Zlámalovi

V únoru
nás navždy opustila
paní Anežka Šuranová
a v březnu
pan Miroslav Baník
a pan František
Martínek.
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Zprávičky ze školky
Začátkem března jsme v rámci poznávání různých povolání navštívili Obvodní oddělení Policie v Horní Plané. Viděli
jsme ukázku zásahu policejního psa při zadržení „nepřítele“, vyzkoušeli si, jak se sedí v policejním autě, jak se ovládá
a hlavně jak bliká a houká. Měli jsme možnost prohlédnout
si a osahat uniformy, obušky, výstražné pomůcky, pistole
a dokonce si nasadit pouta, nebo se nechat připoutat ke stolu. Bohužel příslušní policisté nakonec připoutané „uličníky“
osvobodili a my si je museli odvézt zpět do mateřské školy
:). Spolu s nimi jsme si odvezli i spoustu zážitků, za které moc
děkujeme policistům z OOP Horní Planá. Poděkování patří také panu T. Thónovi za zprostředkování exkurze a panu
V. Pivcovi za přepravu dětí hasičskými auty :).

Protože se blíží čas zápisu do ZŠ, pilně jsme se zdokonalovali v našich znalostech a dovednostech. Školu jsme také navštívili, abychom věděli, co nás čeká a nemine :).
Pásmem básniček jsme na obecním úřadě přivítali nové občánky.
A nechybělo ani divadelní představení, tentokráte v podání DIVADÉLKA MALÉ BO
s příběhem Janku, co to znamená, když Ti svítí červená.

S velkou radostí ohlašuji začátek své činnosti.
Pro vaše slavnostní i všednější okamžiky nabízím
čtyři druhy kremrolí.
Informace a objednávky na telefonním čísle 723 559 065.
Michaela Šulcová, Na Výsluní 331, Horní Planá

www.cernavposumavi.cz
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Vítání občánků dne 25. 3. 2018

Michael
Klusák
Filip
Traxl
Dominik
Vad
Jiří
Vlk
Barbora
Mocková
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Zprávy ze ZŠ
V březnu jsme uspořádali dětský maškarní karneval zaměřený na les – přišli loupežníci, víly,
upíři, lesní zvířátka, myslivci, houbaři, Ferda Mravenec a mnoho dalších masek. Žáci si zatancovali i zasoutěžili.
Před Velikonocemi si ozdobíme stromky na zahradě malovanými vajíčky.
žáci ZŠ

www.cernavposumavi.cz
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Předplatné jaro
MEZI NEBEM A ŽENOU
Divadelní spolek Frída Brno
pondělí
23. 4. 2018
19:30–22:00 hod.

PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
DIVADLO KALICH PRAHA
sobota
9. 6. 2018
19:30–22:00 hod.

PARDON ME, PRIME MINISTER
AGENTURA HARLEKÝN PRAHA
čtvrtek
17. 5. 2018
19:30–22:00 hod.

Kontakt:
Štěrbová Jiřina
tel.: 380 744 109, mob.: 602 965 742

Penzion Rak

přijme do svého týmu brigádníky / brigádnice na letní sezónu na pozice:

Obsluha, pomocný personál, pokojská

Nástup možný již v průběhu jarních měsíců.
Informace na tel. čísle: +420 776 163 021, nebo přímo v penzionu.
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SERIÁL k 750. výročí první zmínky o naší obci
DÍL IV. – Naše osudové
osmičky
Pro Českou republiku
je letošní rok 2018 velmi
významný, především výročím 100 let od vzniku
samostatné Československé
republiky. O tom, co znamená tento rok pro naši obec,
snad již téměř každý občan
ví a v uplynulých dílech jsme
si to také popsali. Byla vydána rozsáhlejší publikace,
která nás provází tím nejzákladnějším, stručný průběh
o tom, jak šla historie, přinesl i kalendář, který vydala
Tiskárna Černý. Věnujme
se nyní, v této části seriálu,
tomu, co přinesly pro naší
obec osmičky v kalendáři
během staletí. Projděme si
některá významnější data od
samého počátku až do současnosti.
Rok založení naší obce
1268 již známe, víme také,
že v roce 1518 se prvně hovoří o Muckovu a Bednářích.
V roce 1568 založil Jakub
Krčín v naší obci pivovar
a mlýn. V roce 1648 byla
postavena dřevěná kaple
u Dolní Vltavice zásluhou
sedláka Stinyho a současně vysazeny dvě lípy, dnes
chráněné památné místo.
Současně také v té době
probíhající třicetiletá válka

znamenala velkou pohromu,
např. v roce 1648 byla Švédy
vydrancována Plánička.
V roce 1768 došlo k založení dvora Jestřábí, v r. 1788
skončily chmelnice na
Mokré a Olšovu, které dlouho sloužily pivovaru. V tomto
roce byly také dopraveny do
zdejšího kostela dva zvony
ze Sepekova u Milevska.
V roce 1848 vznikla samostatná obec Černá (tehdy
Schwarzbach) a stejně tak
i všechny ostatní obce v daném katastru. V roce 1858
byla lokálie Černá povýšena na farnost, roku 1868 byl
zřízen v obci poštovní úřad,
nejdříve umístěn v pivovaře
a v r. 1898 přemístěn do protější budovy č. p. 40. V roce
1878 bylo zřízeno telegrafní
spojení a vznikl telegrafní
úřad v Dolní Vltavici. V Dolní
Vltavici byla pak v roce 1888
postavena nová škola. Pak
přišel rok 1918, vznik Československé republiky, ale pro
naši obec a celou oblast byl
„nepřátelský“, neboť úřady
vznik republiky nepodporovaly a dlouho podléhaly
úřadům v Linci. V roce 1928
byly do Černé dopraveny
3 nové zvony, jako náhrada
za zvony, které byly rekvírovány v I. světové válce. V roce
1938 pak došlo k odtržení

sudetského území a obec
byla přičleněna k německé
říši.
Po II. světové válce dospěly události do roku 1948,
kdy došlo k znárodnění.
V Černé bylo založeno Myslivecké sdružení, na Mokré
Strojně traktorová stanice
a také vznikla pod vedením
KSČ jednotka Lidových milicí, která měla 16 členů.
V roce 1958 začalo svou činnost Pstruhařství v Černé,
začalo napouštění Lipenské
přehrady, byla zahájena těžba grafitu na Bližné. V tomto
roce byla také zrušena samostatná obec Dolní Vltavice
a sloučena s obcí Bližná. Rovněž skončila obec Kyselov.
O roce 1968 všichni víme,
že šlo o „vstup spřátelených
armád „ na naše území, MNV
převzal od Komunálních
služeb Kaplice provozovnu
holičství a kadeřnictví a zřídil
krejčovství, zasklívací službu, knihařství, kovodílnu
a ubytovnu MNV s kapacitou
28 lůžek. V roce 1978 vznikly samostatné Služby MNV.
V roce 1988 získává obec
titul „Vzorná“, v roce 1998
byla definitivně ukončena těžba grafitu na Bližné
a v roce 2008 získává obec
nový znak a vlajku, které pak
představuje na slavnostním
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shromáždění k výročí 740 let
trvání obce.
Tím může skončit stručný výtah událostí v naší
obci v létech končících osmičkou. Samozřejmě, že
řada důležitých událostí

se stala a proběhla v obci
v dalších letech, já se však
zaměřil pouze na ty osudové osmičky. Snad bych
jen dodal, že 5. 6. 1898
se v domě č. p. 32 narodil
JUDr. František Smrčk a, ad-
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vokát a posléze koncertní
a operní pěvec u opery Jihočeského divadla, kde hrál
po boku Květy Fialové, Jiřího Císlera, Karla Rodena st.
a dalších. 
frza

Své místo v historii obce měla i hudba
V počátcích osmdesátých
let minulého století se i v naší
obci začaly objevovat snahy
o založení hudební skupiny.
Ve vedlejším Frymburku, při
tehdejším Jednotném klubu
pracujících již vyhrávala hudební skupina VERMONA, ve
které účinkovali i naši občané.
Tomáš Suchánek spolu s Milanem Kubecem hráli na kytaru,
Josef Císař na trumpetu a Petr
Zimmermann na bicí. Byla to
hudba na úrovni, vždyť v říjnu 1980, kdy se uskutečnily
přehrávky 30 hudebních souborů okresu Český Krumlov,
dostala 90% ohodnocení.
Mnohokrát pak vystupovala
i na sále v Černé anebo v hotelu Racek při oslavě Dne
horníků a podobně.

Také několik našich mládenců chtivých hudby se
v té době dalo dohromady,
jejich cílem bylo založení hudební skupiny, ovšem snaha
tehdejších orgánů jim trochu
pomoci, byla malá. Přesto se
povedlo, chlapci hráli zprvu
jen pro své potěšení a uspokojení svých zájmů, později
však již potěšili i ostatní občany. Bylo to období, kdy různé
kapely rostly jako „houby po
dešti“, dávaly si různé neobvyklé názvy a bylo tomu tak
i u té naší. Chlapci se začali nazývat – Oslí blána.
Kapelníkem, kytaristou
a zpěvákem byl Jiří PEŠEK,
sólovou kytaru a zpěv obstarával Jiří PURITSCHER, na
basovou kytaru hrál Karel

STRNAD a na bicí Josef
KRCHO. Postupně svou hudbu zdokonalovali a dokonce
si sami začali psát texty.
Dne 15. 5. 1985 se zúčastnili
soutěže Zájmové umělecké
činnosti v Mostě, kde kapela
obsadila krásné 3. místo. Do
soutěže ji tehdy přihlásil Josef
Krcho, který se právě v Mostě
učil elektrikářem.
Pak už následovaly zábavy doma na sále – v roce
1988 např. 4 zábavy a jednu
venku na Olšině. Hráli též
v Hořicích, na maškarním plese na Jestřábí a možná i jinde.
Byli mladí a tak jejich hudba
byla určena především mladým. Postupně během let se
kapela přejmenovala a dala si
frza
název MRAKOMOR.

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52,
přijme zaměstnance / brigádníky na pozice:

servírka/číšník, kuchař/kuchařka.

Nástup 30. 4. 2018, celoroční provoz
Zájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929

10 ZPRAVODAJ
CASINO IMPERATOR
v Dolním Dvořišti přijme novou pracovní sílu na pozici:

Administrativní pracovník/pracovnice
Náplň práce: vkládání dat do počítače, získávání a třídění potřebných dat, práce
s databázovými programy, evidence a vyřizování korespondence, obsluha kopírovacích strojů, organizování návštěv, schůzek a porad, plnění operativních úkolů.
Nabízíme: nástupní mzda 20 000 Kč hrubého, stabilní a neustále se rozvíjející
zázemí společnosti, příjemné pracovní prostředí, možnost výhodného stravování
přímo na pracovišti, možnost zajištění dopravy do zaměstnání z Kaplice a okolních obcí, nástup ihned nebo dle dohody
Požadujeme: min. SŠ vzdělání, dobré komunikační dovednosti, proaktivní přístup k řešení problémů, dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE), pečlivost,
spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost, časová flexibilita, smysl pro týmovou
spolupráci, znalost NJ výhodou

Mzdová/ý účetní a personalistka/ta
Náplň práce: každý měsíc uzavírá podklady pro výpočet mezd, výpočet mzdy
zaměstnanců, resp. jednotlivých složek mzdy, kontroluje správnost převodu
z docházkového systému, bonusy, změny osobních údajů apod., provádí roční
uzávěrku a zakládá mzdové listy, kompletuje osobní spis zaměstnance, oznamuje zdravotní pojišťovně zaměstnance jeho nástup, zpracovává jednotlivé části
interních mzdových předpisů, nábor zaměstnanců, propagace a marketing výběrového řízení, vedení personální evidence, spolupráce se státními orgány
Nabízíme: nástupní mzda 25 000 Kč hrubého, stabilní a neustále se rozvíjející
zázemí společnosti, příjemné pracovní prostředí, možnost výhodného stravování
přímo na pracovišti, možnost zajištění dopravy do zaměstnání z Kaplice a okolních obcí, nástup ihned nebo dle dohody
Požadujeme: min. SŠ vzdělání, praxe podmínkou, dobré komunikační dovednosti, proaktivní přístup k řešení problémů, dobrá znalost práce na PC (MS OFFICE),
znalost účetního programu POHODA výhodou, znalost fakturace výhodou, pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost, časová flexibilita, smysl pro
týmovou spolupráci
V případě zájmu zašlete svůj životopis na e-mail:
zaymlova.petra@casinoimperator.eu nebo nás kontaktujte na tel. čísle 728 837 253.

Penzion U Méďů, Hůrka 72, s celoročním provozem,
hledá pracovníky (i brigádníky) na pozice

kuchař/kuchařka + pomocná síla na úklid.

Podrobnosti telefonicky, nebo osobně na penzionu.
Kontakt: umedu@nalipne.cz, tel.: 602 165 335, + 605 779 606

ZPRAVODAJ

11

Společnost Lipno Lake, s. r. o.
hledá na hlavní pracovní poměr
RECEPČNÍ nebo HLAVNÍ RECEPČNÍ
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání s maturitou
• znalost cizích jazyků
• dobré vyjadřovací a komunikační dovednosti
• flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
• práce s lidmi a v cestovním ruchu výhodou
• hmotnou zodpovědnost
• práci s počítačem
Popis činnosti recepční:
• práce na recepci v provozní době
• odbavení hostů při příjezdu i během pobytu, jejich přivítání a informovanost
• příprava ubytovacích podkladů a informačních materiálů
• vedení evidence ubytovaných hostů
• práce s rezervacemi, práce s rezervačním systémem a sledování obsazenosti
• prodej zboží a služeb přes pokladní systém, hmotná zodpovědnost za pokladnu
Popis činnosti hlavní recepční:
• viz popis činnosti recepční
• zajištění plynulého chodu recepce: příprava recepce a provozních materiálů
pro provoz dle sezónnosti, zajištění sezónních balíčků a firemních akcí, řešení
stížností
• administrativní agenda: řádné uzávěrky pokladny, správa pokladního systému,
reporty pro cizineckou policii a turistické poplatky, inventury
• agenda marketingu: evidence hodnocení hostů, management firemního facebookového profilu, aktualizace grafických a textových podkladů pro hosty
• zajištění animačních programů
Nabízíme:
• stabilní zázemí kvalitní české společnosti
• odpovídající platové ohodnocení dle zkušeností
• jazykové lekce
• práce na plný úvazek 40 hodin/týdně
• pracoviště v Lipně nad Vltavou
Životopisy včetně fota zasílejte e-mailem na adresu kristyna@lipnolakeresort.cz,
či poštou na adresu Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou 302, 382 78

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 2018.
Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487, neprodejné, Česká republika,
Jihočeský kraj, okres Český Krumlov
Foto obálky: Eva Brunerová
Sazba a tisk: TISKÁRNA ČERNÝ, s. r. o., Černá v Pošumaví, www.tiskarna-cerny.eu

