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Usnesení
ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 21. 1. 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č. 14:
příjmy – 1 236 874,00 Kč, výdaje – 320 986,00 Kč,
financování – 915 888,00 Kč.
2. Dar ve výši 1 000,- Kč pro Jihočeské centrum pro zdravotně postižené, IČ26594463.
3. Věci předané příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Černá
v Pošumaví do výpůjčky.
4. Podání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
– Rekonstrukce dětských hřišť v Černé v Pošumaví.
5. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 395/3.
6. Zveřejnění záměru prodat pozemek p.č. 1530/107.
7. Dobu k uzavření manželství jakýkoliv den v týdnu
a jakýkoliv čas.
8. Metodiku o pravidlech hospodaření s byty v majetku
obce Černá v Pošumaví.

Doporučující metodika o pravidlech
rozhodování s byty v majetku
obce Černá v Pošumaví
Část I. – Základní pojmy
Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví na svém zasedání
dne 21. 1. 2019 vydalo metodiku o pravidlech rozhodování s byty v majetku obce Černá v Pošumaví.
Byt
Za byt se považuje místnost nebo soubor místností, které
jsou dle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení,
mohou k tomuto účelu sloužit jako samostatné bytové
jednotky a jsou ve výlučném vlastnictví obce Černá
v Pošumaví
(pokračování na straně 3)
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Žadatel
Žadatelem o byt je osoba starší 18ti let a je způsobilá k právnímu jednání. Žadatel nebo
jeho manžel(ka), druh (družka) nemá s výjimkou žádosti o přidělení bytu v tísni ve
vlastnictví byt nebo nemovitost s volným bytem v katastru obce Černá v Pošumaví.
Žadatel nemá vůči obci Černá v Pošumaví žádné neuhrazené závazky. Žádost o nájem
konkrétního bytu musí být podána vždy písemnou formou (vyplněním dotazníku – viz
příloha) na podatelnu obecního úřadu do předem stanoveného termínu.
Část II. – Žádost o nájem bytu
Vyhlášení záměru pronajmout byt
Obec zveřejní záměr pronajmout konkrétní byt na své úřední desce (21 dnů), ve svém
periodickém tisku (obecním zpravodaji) a na svých internetových stránkách. Dále je
povinna informovat o možnosti nájmu bytu žadatele (emailem nebo telefonicky), kteří neuspěli se svými žádostmi dříve. V záměru musí být uveden i popis daného bytu:
velikost, číslo popisného domu, ve kterém se daný byt nachází.
Žádost o nájem bytu
Žádosti budou podávány na podatelnu obce, kde budou tyto žádosti zaevidovány
a poté projednány na zasedání zastupitelstva. Žádostí se rozumí vyplněný dotazník, ke
kterému žadatel doloží potvrzení, že nemá vůči obci Černá v Pošumaví žádné splatné
neuhrazené závazky. Žadatel je povinen vyplnit dotazník pravdivě a úplně, jinak jeho
žádost bude vyloučena z rozhodování.
Část III. – Rozhodování o nájmu bytu žadateli
Kritéria hodnocení přijatých žádostí
–
Veřejný zájem: zajištění bytů samosprávy obce, školství, zdravotnictví, živelné
pohromy atd. Byty budou vždy pronajaty na dobu určitou a jejich nájem bude
omezen trváním důvodů, za kterých byl nájem bytu sjednán.
–
Byt v tísni: podá žadatel v případě mimořádných událostí, kdy se jedná o takovou
újmu, že podmínky jsou neslučitelné s řádným užíváním stávajícího bytu (živelná
pohroma, vytopení, požár atd.).
–
Rodinná a sociální situace: počet dětí trvale žijících ve společné domácnosti
žadatele, rodinný stav, zdravotní stav a jiné.
–
Podpora mladých rodin, rozvoj a stabilizace obyvatelstva obce.
–
Předchozí platební morálka vůči obci.
Rozhodovací proces o přidělení bytu žadateli
Obecní úřad Černá v Pošumaví předá došlé a převzaté žádosti o nájmem bytů a informuje zastupitelstvo obce. O žadatelích rozhodne zastupitelstvo obce.
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Blahopřejeme
V únoru oslaví svá výročí
paní Alena Pražanová,
pan Pavel Kučírek,
pan Karel Valíček
a pan Jaroslav Cirhan.

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

Poděkování
hasičům
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat JSDHO Horní
Planá, JSDHO Černá v Pošumaví a HZS JČK PS Frymburk za zásah při likvidaci
požáru našeho rodinného
domu v Horní Plané dne
11. 1. 2019.
Teprve v této krizové situaci, která nás postihla, jsme si
uvědomili, jak důležité je povolání hasiče. Kolikrát jedou
k zásahu, aniž by tušili, co je
vlastně čeká.
Jana a Miloslav
Novotných
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V případě schválení přidělení bytu žadateli, uzavře
s tímto žadatelem starosta obce nájemní smlouvu
na dobu určitou půl roku. Pokud po tuto dobu bude
hrazeno nájemné a úhrady za služby poskytované
s užíváním bytu řádně, včas a byt bude užíván v souladu
s nájemní smlouvou, tato nájemní smlouva bude automaticky prodloužena o rok. V případě, že tomu tak není,
bude obec Černá v Pošumaví postupovat dle zákona
č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, nebude‐li v orgánech
obce rozhodnuto v konkrétním jednotlivém případě
jinak (zrušení nájemní smlouvy).
V případě, že žadatel neuzavře nájemní smlouvu na
byt ve stanovené lhůtě, může starosta obce uzavřít
nájemní smlouvu k předmětnému bytu s druhým
žadatelem navrženým zastupitelstvem.
Obec pronajímá byty nájemcům, kteří byli vybráni
z žadatelů o konkrétní byt, postupem v souladu s touto metodikou, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních
předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.
Nájem bytů, skončení nájmu bytů a všechna práva
a povinnosti týkající se nájmu bytů se řídí nájemní
smlouvou s platnými právními předpisy.
V Černé v Pošumaví 21. 1. 2019
Zastupitelstvo Obce Černá v Pošumaví
Žádost o nájem bytu
Vyplní žadatel a musí obsahovat následující:










Jméno a příjmení
Datum narození
Adresa trvalého bydliště
Adresa pro doručování korespondence
(pokud je jiná než adresa trvalého pobytu)
Kontaktní údaje (email, telefon)
Údaje o žadateli a jeho rodině, resp. osobách,
které s žadatelem žijí ve společné domácnosti
Důvod podání žádosti – proč má zájem o daný byt
Datum podání žádosti
Podpis
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Zprávy ze školy
V lednu jsme se připravovali na ukončení 1. pololetí 2018/2019, které nám
hodně rychle uteklo. Žáci
1. třídy mají svá první vysvědčení a už jsou z nich
opravdoví školáci.
Také jsme využili příznivého počasí k zimním sportům
a uspořádali závody na bobech. Zároveň se připravujeme na lyžařský výcvik, který
proběhne ve Frymburku.
Žáci ZŠ

Zprávičky ze školky
Leden nám kromě radosti z nových hraček od Ježíška
přinesl také spoustu sněhu
k hrátkám venku. Na zahradě jsme bobovali, stavěli
sněhuláky, koulovali, ale i ze
sněhu vařili.

Radost jsme měli také
z vystoupení klaunů HUGA
a FUGA, které bylo nejen
velmi zábavné, ale, co se
týče bezpečnosti, i poučné.
Zábavnou formou jsme si
upevnili poznatky o tom,

jak se zachovat při setkání
s cizími lidmi, co dělat, či
spíše nedělat, když zůstaneme doma sami, apod.
Kolektiv MŠ

Upozornění kronikáře
Vzhledem k některým problémům při hledání obecních kronik, fotografií, historie
a podobně, znovu upozorňuji, že: KRONIKA OBCE má od 8. března 2011 své vlastní
stránky, kde je možno nalézt např. 4 528 fotografií a 1 015 příspěvků – to vše na adrese:
www.kronikaobcecerna.estranky.cz. Kronika obce má též od roku 2013 svou vlastní
facebookovou stránku, kde se pravidelně objevují různé příspěvky, jak z historie,
tak současna – adresa: www.facebook.com/kronikaobcecerna. Tuto stránku můžete
sledovat, i když nemáte vlastní facebookový účet.
POZOR: od 1.dubna 2018 jsou některé příspěvky, včetně kronik psaných od roku 1990
na webové stránce kroniky ZAMČENY – doporučení GDPR. V závažných případech si
vyžádejte heslo k odemknutí od kronikáře obce!
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Hasiči v roce 2018
Dovolte, abych Vás, stejně
jako v loňském roce, informoval o činnosti hasičů
naší obce za uplynulý rok.
Stejně jako vloni budu hodnotit jen činnost Jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obce (JSDHO), nikoliv činnost Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) jako celku, a to
z důvodu, že o akcích pořádaných SDH většinou víte,
zúčastníte se jich. Jedná se
stále o tradiční akce jako
stavění a kácení máje, pořádání dětského dne, činnost
při slavnostech obce, zajištění Rallye Český Krumlov,
ICE maratonu, Vltava Runu,
zajištění stravy na akcích
Vodní záchranné služby,
Hrách barevných, rozsvěcení stromku, pomoc pořadateli vánočních trhů,
pořádání kroužku mladých
hasičů a související zajištění přepravy dětí na dětské
soutěže, zajištění přepravy
a technické podpory na
akcích mateřské školky, dopravu seniorů obce na nákupy, pořádání pralesní ligy
apod.
Důvodem mého hodnocení jen JSDHO je to, že
o činnosti jednotky, počtech
výjezdů, jejich zaměření, překážkách apod. by nemělo
vědět jen několik desítek

osob, které jsou sdruženy
v zájmovém spolku SDH
a které se stručné informace
dozvěděly na výroční schůzi, ale měli byste to vědět
Vy jako občané obce, neboť
se naše činnost týká všech
osob v obci.
Jednalo se celkem o 32
událostí, z nichž se ve 23
případech jednalo o technickou pomoc, v 7 případech o požár a po jednom
případu o likvidaci následků
dopravní nehody, planý poplach a ostatní pomoc.
Nyní již trochu detailněji:
3. 1. 2018 – Odstranění
spadlého stromu na pozemní komunikaci na výjezdu
z obce směrem na Frymburk.
4. 1. 2018 – Odstranění spadlého stromu na pozemní
komunikaci z osady Jestřábí
do osady Radslav.
9. 1. 2018 – Práce na vodní
hladině. V tomto případě
jednotka na základě vyslání
KOPIS vyjela do obce Frymburk, kde dle pokynu velitele zásahu na vodní hladině
za pomocí člunu provedla
zajištění utrženého plavidla
a jeho následné přitažení ke
břehu. Zde je třeba zmínit,
že díky mobilitě naší jednotky mohl být tento zásah
proveden, neboť HZS v dané
době s ohledem na zimní

období mělo již své čluny
mimo provoz.
20. 1. 2018 – Vyproštění
motorového vozidla v osadě
Radslav. Zde bylo s ohledem
na sněhovou pokrývku vozidlo neschopné se z osady
za pomoci osádky vyprostit
vlastními silami.
23. 2. 2018 – Požár přízemní
budovy na Karlových Dvorech I, k.ú. Horní Planá.
U této události jednotka zasahovala jedním družstvem
a jedním vozidlem a druhé
družstvo a vozidlo (Tatra
148) bylo připraveno v hasičárně ke střídání u zásahu či
doplňování vody, což nakonec velitel zásahu nevyužil.
28. 2. 2018 – Požár rekreační
chaty v osadě Radslav. Zde
bylo průzkumem na místě
během prohledání zakouřených prostor chatky zjištěno,
že se jednalo o technickou
závadu na peletkovém kotli
a nikoliv o požár samotné
chatky.
14. 3. 2018 – Čerpání vody
ze zatopeného sklepa v obci.
Jednalo se o závadu na vodovodním řádu.
10. 4. 2018 – Požár travnatého porostu v osadě Bližná.
21. 4. 2018 – Požár lesního
masivu osady Přelštice v k.ú.
Kájov. Zde jednotka nasadila
všechny 3 automobily, jeden
na dopravu osob a přepravu
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materiálu, dva na doplňování
vody k provedení dálkové
dopravy vody. Specifikem
tohoto výjezdu bylo, že hasiči naší jednotky prováděli zároveň jak dálkovou dopravu
vody, tak přímou likvidaci požáru. Velitel jednotky
měl na starost komunikaci
mezi HZS a všemi ostatními
JSDHO. Členové jednotky
se vlastně viděli na začátku
zásahu a následně až v ranních hodinách po ukončení
zásahu, do té doby o sobě
věděli jen díky radiostanicím. Mimo naší jednotky zde
zasahovaly dále HZS Český
Krumlov, Vojenské hasičské
jednotky Boletice, JSDHO
Hořice na Šumavě, JSDHO
Větřní, JSDHO Chvalšiny.
23. 4. 2018 – Vytažení uhynulé lišky z vody na pláži
v obci a předání k přímé likvidaci mysliveckému hospodáři.
8. 5. 2018 – Odstranění
spadlého stromu na pozemní komunikaci II/163 z obce
do osady Plánička.
12. 6. 2018 – Odstranění
spadlého stromu ze železnice v osadě Hůrka, k.ú. Horní
Planá.
27. 6. 2018 – Likvidace vosího hnízda v budově ZŠ.
2. 7. 2018 – Vytažení dodávkového vozidla v kempu
Jestřábí 3 z jezera. Zde se řidič spolehl na tvrdost písečné krusty, s vozidlem zatlačil
přívěs s lodí do vody a již
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nebyl schopen vyjet. Jednotka zajistila vozidlo proti
úniku provozních kapalin do
jezera a vozidlo následně vytáhla zpět na břeh.
5. 7. 2018 – Požár lokomotivy v obci Polná. Zde jednotka neprováděla samotnou
likvidaci požáru motorového
prostoru vlaku (provádělo
HZS), ale společně s ostatními jednotkami prováděla
evakuaci osob a materiálu
z vlaku, který byl odstaven
v nepřístupném terénu.
16. 7. 2018 – Požár Wellness
centra hotelu ve Frymburku.
Tato událost byla bezesporu
jedním z fyzicky nejnáročnějších zásahů naší jednotky,
a to s ohledem na letní vysokou teplotu a zásah uvnitř
hořící budovy saun, přičemž
tepelné zatížení všech hasičů
bylo ztížené nutností provádět zásah v kompletní
výstroji (oblečení, rukavice,
kukly) a s dýchací technikou,
zároveň byla prováděna náročná fyzická práce (páčení
doutnajících a hořících trámů, jejich rozřezávání, vynášení, práce ve výšce krovu
nad volnou hloubkou apod).
Zde byla velitelem zásahu
oceněna mimo jiné vybavenost naší jednotky zásobou
nápojů, které všem rychle
ubývaly, ale naše jednotka
jich měla dostatek nejen pro
své využití, ale poskytla je
i ostatním hasičům na místě
zásahu.

28. 7. 2018 – Vyproštění
čápa z komína objektu bývalé sodovkárny.
29. 7. 2018 – Pátrací akce po
houbařce diabetičce ve VVP
Boletice, kde jednotka prováděla plošné propátrávání
úseku.
3. 8. 2018 – Pátrací akce na
vodní nádrži po nezletilých
osobách, které se ve stanovenou dobu nevrátily.
4. 8. 2018 – Odčerpání vody
z vodního rezervoáru v objektu Pila Hůrka, k.ú. Horní
Planá. Jednotka z rezervoáru vyčerpala potřebné
množství vody tak, aby mohl
majitel stanovit následný
technologický postup oprav
v závislosti na zjištěném poškození technologie.
14. 8. 2018 – Likvidace obtížného hmyzu v obci.
16. 8. 2018 – Likvidace obtížného hmyzu v obci.
17. 8. 2018 - Požár lesní hrabanky v osadě Bližná.
29. 8. 2018 – Likvidace obtížného hmyzu v osadě Radslav.
31. 8. 2018 – Likvidace obtížného hmyzu v Domově
důchodců v Horní Plané.
5. 9. 2018 – Likvidace obtížného hmyzu v obci.
12. 9. 2018 – Zde se jednalo
o vyhlášení poplachu jednotce k prověření kouře z domu
v osadě Radslav. V tomto
případě jednotka nevyjela,
všichni členové jednotky byli
ve svém zaměstnání. Situaci
na místě následně prověřila
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Policie ČR, o požár domu se
nejednalo.
22. 9. 2018 – Čerpání vody
v osadě Bližná. Členové jednotky na hotelu odčerpali
vodu z vnitřního vyhřívaného bazénu z důvodu odstávky technologie chlorování.
Vypuštění bazénu přes čističku odpadních vod nebylo
možné, protože hrozilo riziko vyplavení bakterií z čističky do jezera.
2. 10. 2018 – Požár motorového vozidla v osadě Bližná
– zde jednotka za pomoci
dýchací techniky a jednoho
proudu vody provedla lokalizaci a likvidaci úmyslně
zapáleného vozidla a věc
předala HZS a PČR.
6. 10. 2018 – Zajištění místa
mimořádné události. V tomto případě KOPIS vyslal jednotku se člunem směrem
k Villa Bohemia, kde se měla
nacházet topící se osoba ve
vodě. Doupřesněním informací cestou k místu zásahu

bylo zjištěno, že osoba je již
několik hodin mrtvá, neboť
utonula přímo v jachetním
klubu. Věc byla na místě předána PČR.
6. 10. 2018 – Likvidace obtížného hmyzu v osadě Bližná.
12. 10. 2018 – Zajištění
volně plující lodi u osady
Kovářov, k.ú. Frymburk. Zde
jednotka při řešení události spolupracovala se čluny
PČR, HZS, loď byla nalezena
a přitažena ke břehu.
4. 11. 2018 – Pátrací akce ve
volném terénu po dvou rybářích, kteří se ztratili v mlze.
Rybáři byli nalezeni v blízkosti Valtrova a převezeni
k chatě do osady Radslav.
31. 12. 2018 – Likvidace
následků dopravní nehody
v obci.
Během všech zásahů došlo pouze k drobným poškozením spotřebního majetku
jako hadic, lan apod. Ke způsobení škod jiným osobám,

ke zraněním či ohrožení
životního prostředí činností jednotky nedošlo. Jak
vyplývá z výčtu, v roce
2018 se uskutečnilo 32 výjezdů (oproti loňsku pokles
o 5). Na řešení mimořádných
událostí se podílelo 9 osob
z obce, a to i přes to, že má
obec přes 820 obyvatel a ve
výjezdové jednotce je zařazeno celkem 13 hasičů na
různých pozicích. Dovolte,
abych jako akt poděkování
v následující tabulce stejně
jako v předešlém roce naše
aktivní hasiče jmenoval. Zároveň pro představu o jejich
dobrovolném (a hlavně bezplatném) nasazení ke každému z nich uvedu, jakou plní
v jednotce funkci, kolik výjezdů absolvoval a kolik hodin na nich v zájmu bezpečí
v obci strávil. Jedná se pouze
o čas strávený při výjezdech,
nikoliv další čas strávený přípravou a údržbou techniky,
kterou nepočítáme.

Jméno

Funkce v jednotce

Pivec Václav ml.

Velitel jednotky, technik ochrany obyvatelstva,
vůdce plavidla
Zástupce velitele jednotky, strojník, vůdce plavidla
Strojník
Velitel družstva, strojník, technik ochrany
obyvatelstva, vůdce plavidla
Strojník, hlavní technik
Hasič, vůdce plavidla
Hasič
Hasič
Hasič

Kasal Miroslav
Kasal Vladimír
Thon Tomáš
Pivec Václav st.
Homolka Jan
Rulíšek Petr
Lavička Petr
Prenner Jiří

Počet
výjezdů
21

Hodin na
výjezdech
31

18
20

33
30
39

3
30
8
18
1

2
49
9,5
28
1,5
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Kroužek mladých hasičů v roce 2018
V roce 2018 měla základna mladých hasičů 25
členů. Během roku jsme se
účastnili soutěží v požárním
útoku a hry Plamen, volnočasových aktivit nejen sportovního, ale i kulturního
charakteru. Účastnili jsme
se – vlastním stánkem – vánočního jarmarku v Černé
v Pošumaví, kde jsme prodejem vlastnoručně vytvořených výrobků vydělali
částku 1 400,- Kč.
Akce v průběhu roku
Po dvouměsíční zimní
přestávce jsme naši činnost
zahájili sportovně-relaxačním odpolednem v bazénu
hotelu Relax v Dolní Vltavici.
O měsíc později pravidelné schůzky v týdnu věnované zdravovědě, topografickým prvkům a zdokonalování se v uzlech zpestřil
víkendový pobyt u našich

kolegů, hasičů z Dolního
Dvořiště, v jejich hasičárně.
Další pravidelnou akcí
SDH je stavění máje a pálení čarodějnic, kde byl bohatý program nejen pro děti,
ale i pro dospělé.
První účast v soutěži
v požárním útoku nás čekala
koncem dubna v Holubově.
V květnu jsme se zúčastnili jarního kola hry Plamen
2018 v Kaplici.
Za finanční prostředky,
které si družstvo mladších
dětí vydělalo prodejem věcí,
které tvořily na zimních setkáních kroužku, je čekal
výlet na Stožec. Konal se
v polovině června, kdy jsme
jako početná skupina vyrazili vlakem. Děti absolvovaly Puštíkovu stezku, která
byla plná úkolů a aktivit. Na
závěr je čekala milá a zajímavá přednáška ve stožeckém informačním centru.

Děti ze staršího družstva
čekalo o měsíc později spaní v hasičárně v Rožmitálu.
Poslední předprázdninová schůzka byla věnována
hrám a hlavolamům.
Poslední den školního
roku byly děti z obou družstev odměněny za vysvědčení možností svézt se ve
člunu, který výjezdová skupina SDH používá pří zásazích ve vodě či pátrání po
osobách.
V srpnu proběhla účast
na recesistickém závodě
Pralesní liga, pořádané naším sdružením. V září –
účast na soutěži v požárním
útoku v Dolním Dvořišti,
v říjnu – účast na podzimním kole hry Plamen 2018
v Netřebicích.
V říjnu řady vedoucích
rozšířila Sára Výmolová,
která na říjnovém školení
složila potřebné zkoušky.

JEZERNÍ PENZION, Hůrka 52, Horní Planá,

přijme zaměstnance / brigádníky na pozice :
Pokojská – nástup IHNED. Servírka/číšník, pomocná síla úklid/kuchyň, údržbář.
Možno i páry. Nástup od března 2019.
Zájemci volejte na tel.: 602 159 506, 601 386 929

Koupím byt, domek i obsazený nebo před opravou u Lipna
nebo na Šumavě – do 500 000,- Kč.
Kontakt: 603 442 474
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Vzpomínka na naše spoluobčany – část 2.
František PODROUŽEK
* narozen 1919,
nedožitých 100 let

Úplně prvním člověkem,
kterého jsem poznal při mém
příchodu do Černé byl právě
pan František Podroužek. Pracoval na osobním oddělení
na Státním statku v Černé,
a tak mě přijímal jako nového pracovníka. Později
jsem se s ním potkal mnohokráte, v určitém období
téměř denně, jak v další části
uvedu. Fr. Podroužek byl zkušený administrativní úředník s bohatou praxí, která začala v roce 1950, kdy se stal
tajemníkem MNV v období předsedování Stanislava
Meda. Spolu to táhli až do
roku 1954, pak nastoupil
jako předseda MNV Alois
Ondráček, p. Podroužek však
pokračoval jako tajemník
dále až do roku 1960. Krátký čas ho vystřídal Vladimír
Hofírek (1955–1956), František Podroužek zůstává v radě
a pak znovu pokračuje v tajemničení. A byl to právě on,
který byl pověřován zajištěním a vyřízením úkolů, které
byly na programu schůze
nebo rady MNV. V zápisech
té doby vidíme mnoho věcí,
o kterých se rozhodlo a kde
na konci bylo vždy napsáno – zajistí, zařídí, zabezpečí

František Podroužek. A to ve
všech oblastech života obce,
dokonce tehdy měl MNV na
starosti i zemědělství, a tak
se objevilo, že František
Podroužek je zodpovědný
za splnění dodávky brambor
do 20. října 1957.
Jako tajemník zodpovídal
i za kulturu obce, sháněl kronikáře (viz samostatný článek
v příštím čísle zpravodaje),
pravidelně promítal kino na
sále nad hospodou, byl též
členem JZD Černá, u hasičů,
tehdy požárníků, byl v roce
1957 ve výboru a měl na starosti veškerou administrativu.
Byl také zaníceným včelařem, a to až vlastně do konce
svého života. Místo nebo pozemek zvaný „U Podroužkova včelína“ byl tehdy známý
téměř každému.
Od 29. dubna 1960 již nebyl v radě MNV, ani nevykonával žádnou funkci v obci,
začal pracovat na osobním
oddělení statku, kde se pak
stal i vedoucím. Po roce 1970
vzniklo z osobního oddělení
kádrové oddělení, nastoupil
nový (pak nová) pracovník,
Fr. Podroužek však zůstal
na oddělení až do sloučení
statku se statkem Frymburk
v roce 1976.
V Černé pak bylo vytvořeno středisko Agroslužeb
Větřní, které jako detašované

pracoviště pro oblast Černé,
Horní Plané a Zvonkové zajišťovalo prostředky pro výživu a ochranu zemědělských
plodin. Středisko sídlilo na
čp. 15, vedoucím byl Bohuslav
Švarc a účetním střediska
František Podroužek. Zde pak
pracoval až do odchodu do
důchodu v roce 1979 a tady
jsem se s ním pravidelně,
téměř denně, setkával, protože já měl tehdy na starosti ochranu a výživu z titulu
ředitelského agronoma na
Statku Frymburk a spolupráce byla nutná.
Podroužkovi – manželka
Antonie a děti Jiří a Olga –
bydleli na čp. 46, čili v budově
MNV. Místo dnešního parkoviště před bankomatem měl
p. Podroužek předzahrádku
a v ní, mimo jiné, především
brambory. Tehdy byly kanceláře opačně, tedy dole,
a byt Podroužků nahoře.
V roce 1977 se začala budova
adaptovat, MNV přesídlilo na
ubytovnu a Podroužkovi se
v roce 1978 odstěhovali na
čp. 1. Zde pak bydleli až do
své smrti. Manželé Podroužkovi zemřeli ve stejném roce,
paní Antonie 11. února 1994
ve věku 66 let a pan František Podroužek 25. listopadu,
kdy mu bylo 75 let.
Čest jejich památce!
frza
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Divadlo

SÓLO
MIME PRAGUE Praha
pondělí 11. 2. 2019, 19:30–20:40
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Agentura HARLEKÝN Praha
sobota 2. 3. 2019, 19:30–21:30
KDO JE PAN SCHMITT?
Divadlo MÍR Ostrava
sobota 13. 4. 2019, 19:30–21:30
DRAHÁ LEGRACE
Agentura HARLEKÝN Praha
pondělí 13 .5. 2019, 19:30–21:40
TANEČNÍ HODINY
DIVADLO UNGELT Praha
čtvrtek 6. 6. 2019, 19:30–21:40
Kontakt: Štěrbová Jiřina
tel. 380 744 109, mob. 602 965 742

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. února 2019.
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

