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Usnesení
z 35. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 18. 12. 2017

Zastupitelstvo obce schvaluje
1. Rozpočet obce na rok 2018: příjmy 30 083 347 Kč,
výdaje 28 083 347 Kč, financování 2 000 000 Kč.
2. Rozpočtové opatření č. 12: příjmy 500 000 Kč,
výdaje 500 000 Kč.
3. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 35 000 Kč
z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá
charakter veřejné podpory, Yacht klubu Jestřábí, z.s.
Dotace bude použita na extrémní závod
„LIPNO ICE MARATON“.
4. Uzavření smlouvy s firmou TENDRA spol. s.r.o Mělník
na akci „Pořízení tepelného čerpadla MŠ Černá
v Pošumaví“ – výběrové řízení, ROPD, pětiletá administrace po dobu udržitelnosti projektu, technický dozor.
5. Věci předané příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černá
v Pošumaví do výpůjčky.
6. Podání žádostí z POV „Oprava veřejného osvětlení
osada Muckov“.
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 1505/2 v k. ú. Černá v Pošumaví na akci
„Černá v Pošumaví pod Rackem 185/58/ - NN“
pro E. ON Distribuce, a. s. za úplatu.
8. Realizaci a financování projektu „Pořízení stroje pro
úpravu trasy pro bruslaře na Lipenské přehradě“.
9. Uzavření smlouvy o dílo „Objekt čistírny odpadních
vod – Bližná“ na doporučení výběrové komise s firmou
Čevak, a. s. a pověřuje starostku I. Pekárkovou
podpisem smlouvy.

Nabídka práce
Přivýdělek k důchodu nebo mateřské dovolené.
Jedná se o celoroční práci správce na rekreační chalupě v Černé v Pošumaví.
Kontakt: 774 940 371.
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Vzpomínky – každý měsíc jedno foto

Blahopřejeme

Každý měsíc vybírám do zpravodaje jednu fotku s větším
počtem osob. Tentokrát se jedná o fotku z předvánočního setkání seniorů z roku 2006. Ve společenské místnosti
na Obecním úřadě proběhl program, který připravila
ZUŠ pod vedením manželů Rolčíkových, a pak samotné
setkání seniorů, které organizovala obec a SPOZ.

V lednu svá výročí oslaví:
paní Marie Musilová,
paní Anna Záškodová,
paní Božena Kubišová,
pan Imrich Rigo
a pan Jan Fikar.
Přejeme jim vše
nejlepší, hodně štěstí,
zdraví a pohody
v osobním životě.
Za SPOZ
Věra
Daňová
V listopadu
a prosinci nás navždy
opustili:
pan Pavel Valnoha,
pan Zdeněk Holub
a pan Vincent Macháč.

Poděkování
Děkujeme „technické četě“ obce Černá v Pošumaví za
pomoc občanům nad rámec svých povinností.
Občané obce

Nabídka práce
Základní škola Vyšší
Brod – školní jídelna
přijme na HPP vyučenou
kuchařku s praxí, nástup
možný od 1. 2. 2018,
v případě dohody i dříve.
Perspektiva dlouhodobého zaměstnání
a profesního růstu.
Kontakty: ředitelka školy
Mgr. Marie Nováková:
zsvb.novakova@email.cz,
vedoucí jídelny Anna
Reichensdörferová: jidelna.vb@seznam.cz,
tel.: 721 120 707
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Zprávy ze školy
Ohlédnutí za prosincem
• navštívil nás Mikuláš s čerty
• uspořádali jsme besídku pro rodiče
• ozdobili jsme strom pro zvířátka
• poslední den jsme si rozdali dárečky

Chvilka zábavy a oddechu
Tentokrát se poučíme a pobavíme v oblasti českého jazyka. Přečtěte si několik palindromů – t.j. slov a vět, které se čtou stejně odpředu i odzadu. Celkem 12 jednoslovných a 40
větných palindromů vám snad udělá trochu radosti.
Nepochopen; nepotopen; nezasazen; nezařazen; ležel; kajak; madam; nejen; radar; rotor;
tahat; tišit
KOBYLA MÁ MALÝ BOK; SOB LEŽEL BOS; NOE NESE NEON; V ELIPSE SPÍ LEV; MOTÝLA MÁ
MALÝ TOM; OBILÍ NENÍ LIBO?; RÝPALA ALA PÝR; TAM JEDEME DEJMAT; KULAK A LUK; JEDU
KÝBL BÝKU DEJ; EJ, OTA TO JE; KUP PEC, KAJAK, CEP, PUK!; IVO NADAL VLADANOVI; ČÍ
MOKNE, LENKO, MÍČ?; OVAR PANE, NAPRAVO; TETKO, MÁTE TAM OKTET; JELENOVI PIVO
NELEJ; MÍČ OTOČÍM; NA JAHODY DO HAJAN; ZEMAN SENO DONES NA MEZ; MÍČ OMOČÍM;
NEBUBLAL BUBEN?; JENE, ŽOKEJ JE KOŽENEJ; KARLA ZAMAZAL RAK; KÁJA MÁ MAJÁK;
CENA ZA MAZANEC; BUZKOVÁ, MÁ VOK ZUB?; BÁŘE JEDE JEŘÁB; ALE ŽE LENA NELEŽELA;
ALE JAK TA KATKA JELA; ZEMAN NEMÁ KÁMEN NA MEZ; ŽIJME V LESE SE LVEM JIŽ; ANEŽKA JAK ŽENA; ELZE JE ZLE; KUNA NESE NANUK; MÁ V TELEVIZI VELET VÁM; NA MEZI LEŽEL
I ZEMAN; NEKOUKÁ ŽÁK U OKEN?; NEBUDE DUBEN; OLU ZE LHOTY BY TOHLE ZULO.
AROHÁZ KEŠITNARF
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Zprávičky ze školky
Prosinec ve školce byl ve
znamení tvoření, pečení,
zdobení a hlavně těšení se
na Ježíška. :)
Hned na počátku měsíce
však pohodový adventní
čas trošku „znejistil“ příchod
čerta a Mikuláše v podobě divadelního souboru
SLUNÍČKO s Mikulášskou
pohádkou a bohatou nadílkou, za kterou moc
děkujeme paní Daně Kaprálové. Při rozdělování balíčků
je vždy velmi zajímavé sledovat reakce některých dětí,
které slovo „zlobení“ ve
svém slovníku v tomto okamžiku neznají, anebo těch
statečnějších, kteří ho od tohoto okamžiku jistojistě už
navždy vymažou. :)
Připravovali jsme pásmo
tanečků, básniček a koled,
kterými jsme, doufáme,
potěšili rodiče ve školce
a pak i babičky a dědečky
v Domově důchodců Horní
Planá. Moc děkujeme pánům T. Thónovi a V. Pivcovi
za přepravu dětí do Horní
Plané. Jsme rádi, že můžeme
tento způsob dopravy využívat. :)
Vyráběli jsme drobné dárečky a ozdoby na vánoční
jarmark ve školce a pekli
jsme cukroví na jarmark v objektu „hasičárny“.

Moc děkujeme rodičům,
kteří naši nabídku obohatili o své domácí produkty
(p. I. Novotná, V. Novotná,
Š. Sládková, I. Kasíková, A.
Švehlová, J. Rulíšková, V.
Foltová, M. Thónová, P. Thónová – Bože, snad jsme na
někoho nezapomněli). Velmi příjemný finanční obnos
získaný z obou jarmarků
použijeme ve prospěch dětí,
např. k návštěvě kina či di
vadla. :)
Zúčastnili jsme se natáčení videoklipu Méďa
Béďa v restauraci u MÉĎŮ
v Hůrce. Pro děti to byl zajímavý zážitek a kdo ví, jestli

tento okamžik pro někoho
neznamenal počátek zrodu
budoucí hvězdy. :)
Moc děkujeme všem lidičkám, rodičům, organizacím a úřadům, kteří nás
v naší práci podporují jak
materiálně (vybavení, hračky, pomůcky…), tak finančně
(různé sponzorské dary…),
ale i dobrým slovem, radou
nebo připomínkou.
Přejeme všem krásné pohodové svátky a do nového
roku hodně zdraví a radosti.
:)
Kolektiv MŠ
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SERIÁL k 750. výročí první zmínky o naší obci
Během doby existence
obecního časopisu (Zpravodaje) jsem se ve svých
článcích věnoval mnoha
historickým otázkám zaměřeným nejen na vznik naší
obce, spolu s přilehlými
osadami. Tentokrát si však
připomínáme velmi důležité výročí – 750 let – a tomu
se sluší věnovat větší pozornost. Proto jsem po
dohodě se starostkou obce
připravil i publikaci, která
je sondou do života naší
obce v celém uplynulém
období a snad všem čtenářům, především z řad
našich spoluobčanů, přinese trochu poučení a možná
i zábavy a bude výchozím
materiálem pro poznání
historie obce všem našim
potomkům a následovníkům.
DÍL 1. – Jak to vlastně
všechno začalo
Původně patřilo území
naší obce k panství Boletice,
které bylo majetkem královské koruny. Panství Boletice
tvořily jednak samotné Boletice, dále Polná na Šumavě,
rybník Olšina, Černá v Pošumaví a Zvonková až
k zemské hranici a dále přes
České Žleby, Zbytiny, Frantoly až ke Kleti a Vyšnému.

Přeneseme se nyní do let
1230–1253, kdy na českém
trůnu vládl král Václav I.,
syn Přemysla Otakara I.,
který musel tehdy řešit
řadu problémů, jak se svým
bratrem Přemyslem, tak
i se svým druhorozeným
synem Přemyslem Otakarem II. Problémy měl
i s českou šlechtou, která
ho sesadila a místo něj vybrala k vládnutí právě jeho
syna Přemysla Otakara II.
a ustanovila jej tzv. mladším králem. Tehdy mnoho
původních příznivců se od
krále Václava I. odvrátilo
a zůstala jen hrstka věrných.
Mezi nimi byl tehdy i Hirzo
z Klinkerbergu, též uváděný jako Hersso, Hereš, Hirš
i v dalších podobách. Ten
se na dvoře krále objevuje
již v roce 1241 v roli „Magistra královské kuchyně“ a je
zmiňován i jako purkrabí na
Zvíkově.
Za své věrné služby získává od krále Václava I. údajně
v roce 1249 část boletického
panství, tzv. Hirzovský újezd,
též později nazývaný Mokerský újezd, podle tehdejšího
zde již existujícího statku
Mokrá. Toto území se táhlo
jako úzký dlouhý pruh od
Boletic na jihozápad, až na
zemskou hranici. Tímto úze-

mím vedla obchodní cesta
podobná Zlaté stezce, která
se na východě, sledujíc vltavským údolím obchodní
cestu z Horního Rakouska
přes Krumlov do Zlaté Koruny a odtud do Netolic, spojila
se Zlatou stezkou.
Na tomto území o rozloze 11 čtverečních mil Hirzo
založil 13 osad, které v současnosti tvoří katastr obce
Černá v Pošumaví a část
obce Hořice na Šumavě.
Hirzo z Klinkerbergu pak
po daru královského zboží založil kolem roku 1263
v prostoru kolem Vltavy rozsáhlejší obec, kterou nazval
Hirzov, dnešní Dolní Vltavice.
Vývoj našeho území je
spojen se založením kláštera
ve Zlaté Koruně v roce 1263.
Král Přemysl Otakar II. tak učinil ze zcela reálných důvodů.
Jednak okolní pozemky poskytovaly královské komoře
jen nepatrný výnos a jednak
hodlal zabránit stále více se
rozvíjejícímu kolonizačnímu úsilí Vítkovců. Povolal
proto do Zlaté Koruny cisterciáky z dolnorakouského
kláštera Heiligenkreuz. Tak
již 6. dubna 1263 přichází
opat Heinrich v čele konventu, aby se ujal králova daru,
který tvořil korunní statek
Boletice a statek Hirzův.
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Svůj majetek pak Hirzo
z Klinkerbergu daroval rovněž klášteru Zlatá Koruna,
což bylo stvrzeno smlouvou
a podepsanou listinou králem Přemyslem Otakarem II.
dne 27. března 1268 v Písku.
Toto datum považujeme
za rozhodující pro vznik
naší obce. V darovací listině
jsou vypočítány tyto osady
s původním slovanským
označením: Nak hlenwe
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Hore, Vgere, Vmlatone,
Naochruhle, Vyanka, Nabelem Chlume, Vdirka, Vmica,
Nemochrich, Vhlimi, Natschernerece, Nabliznich,
Nahyrzowe. Všechny tyto
osady vznikly před rokem
1268, před dobou vlády a za
vlády opata Heinricha.
Hirzo z Klinkerbergu je jedním z význačných osobností
své doby, neboť i přestože
zůstal věrný Václavu I. po-

znal i Přemysl Otakar II.
jeho schopnosti a využil ho
jako lokátora při založení
Českých Budějovic, řídil výstavbu královského paláce
na Zvíkově a podílel se na
výstavbě kláštera Zlatá Koruna. Zemřel 13. března 1275
bez dědiců a je pochován
ve Zlaté Koruně.
Pokračování příště!
František Záhora

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance
na HPP, pozice ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
• Manuální zručnost
• Fyzickou zdatnost
• Flexibilitu, samostatnost, zodpovědnost
• Hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek
(traktor, auto, nářadí)
• Částečnou znalost německého nebo anglického jazyka
výhodou
• Zkušenosti v oblasti elektro jsou vítány
• Bydliště v okolí
(Lipno, Frymburk, Loučovice, Vyšší Brod)
Popis činnosti:
• Údržba a opravy apartmánů
• Údržba zeleně, venkovního bazénu,
venkovního kurtu a dalších přilehlých prostranství
• Pravidelné roznášení a sbírání prádla z apartmánů
• Údržba svěřeného majetku
Nabízíme:
• Stabilní zázemí kvalitní české společnosti
• Odpovídající platové ohodnocení
• Práci na HPP
• Pracoviště v Lipně nad Vltavou
Pracovní doba:
• Pracovní fond 40 hodin týdně
• Služby na telefonu
Více informací a pohovory na adrese Lipno Lake Resort,
Lipno nad Vltavou č.p. 302, PSČ 382 78
nebo emailu: milena@lipnolakeresort.cz, na mob.: 725 339 343

Hledáme od ledna
doručovatele
Českokrumlovského
deníku.
Za měsíc se jedná
v průměru o výdělek
4 000 Kč a po zaučení
doba roznosu dělá dvě
hodiny denně.
Motorizovaným doru
čovatelům s vlastním
vozem proplácíme
cestovní náhrady.
Noviny musí být do
schránek doručeny
do 7.30 hodin.
Kontakt: Zuzana
Kyselová 602 667 627
zuzana.kyselova
@denik.cz
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Vánoční jarmark 2018
Děkujeme Dominikovi Čerklovi za realizaci prvního ročníku vánočního JARMARKU
u hasičárny v Černé. Akce se velmi vydařila a věříme, že tak započala nová předvánoční tradice v Černé v Pošumaví.
Starostka obce
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čísla autobusových linek
Černá v Poš. – aut. zastávka
Frymburk – Hotel Wellness
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Skipark
Lipno nad Vltavou – Skiareál
Lipno nad Vlt. – Camp Modřín
Lipno nad Vlt. – Kobylnice
Lipno nad Vlt. – Loděnice
Lipno nad Vlt. – Camp Modřín
Lipno nad Vlt. – Kobylnice
Lipno nad Vlt. – Skiareál
Frymburk – Skipark
Frymburk – Náměstí
Frymburk – Hotel Wellness
Černá v Poš. – aut. zastávka
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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. ledna 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

