obce Černá
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ÚNOROVÝ MASOPUST

...opět roztančil a rozveselil celou obec
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Usnesení

Obecní vyhláška
I str. 3

ze 5. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 25. 2. 2019

Zprávy ze školy
I str. 4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 6 000,- Kč z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá charakter
veřejné podpory, Aqualung clubu, z.s. Frymburk. Dotace
bude použita na činnost mimoškolní aktivity dětí.
2. Poskytnutí jednorázové dotace ve výši 45 000,- Kč z rozpočtu obce Černá v Pošumaví, která nemá charakter
veřejné podpory, firmě Stupid Sister s.r.o. Dotace bude
použita na 7. ročník Open Air festival.
3. Prodej pozemku p.č. 1530/107 o výměře 195 m2 v k.ú
Černá v Pošumaví za 2 000,- Kč za m2 včetně DPH
a náklady s prodejem spojené firmě OPALINET s.r.o.
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1.: příjmy 39 994,- Kč,
výdaje 39 994,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha 1).
5. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví bez výhrad.
Konstatuje, že tato poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace Základní
a Mateřské školy Černá v Pošumaví.
6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 32/6 a 1504/1 v k.ú. Černá v Pošumaví na akci
„Černá v Pošumaví 52/2 u hřiště – NN“ pro E. ON Distribuce a. s. za úplatu.
7. Slevu s nájmu na byt č. 8 v domě č. p. 2 (příloha 2)
8. Zastupitelstvo souhlasí s realizací a financováním akce
,,Nákup stroje pro úpravu běžeckých lyžařských tras
v obci Černá v Pošumaví“ .
9. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu neuvolněným členům zastupitelstva bez dalších funkcí 1 475,- Kč za měsíc a předsedům
výborů 2 950,- Kč za měsíc od 1. 3. 2019.
10. Uzavření pracovně právního vztahu mezi obcí a členem
zastupitelstva obce.
11. Poskytnutí příspěvků uvolněnému členovi zastupitelstva
z peněžního fondu obce v souladu s § 80 odst. 1 a 2.
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Blahopřejeme
V březnu oslaví svá výročí
paní Marie Štumpauerová,
paní Anna Císařová,
paní Marie Rulíšková,
paní Růžena Morongová
a pánové Jaroslav Sochor,
Štefan Tokár, Jaroslav Folta
a Pavel Sirotek.

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

www.cernavposumavi.cz

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
23. 3. 2019
Svážet se budou: koberce, nábytek, matrace, pračky,
sporáky, kovový odpad.
Dále nebezpečný odpad: lednice, TV, pneumatiky,
elektrospotřebiče, el. kabely, baterie,
obaly od olejů a barev.
Černá v Pošumaví /před OÚ/
8:30 - 9:00
Areál Služeb Marek
9:05 - 10:00
Bližná /náves /
10:10 - 10:25
Dolní Vltavice /zastávka autobusu/ 10:30 - 10:40
Muckov /náves/
10:50 - 11:05
Plánička /Lesní domky/
10:10 - 11:20
Mokrá /náves /
11:30 - 11:45

Drůbež Tůmová oznamuje prodej kuřic

ve čtvrtek 4. 4. 2019 v 16:20 hodin
v Černé v Poš. u benzinové pumpy pana Marka.
Kuřice červené, černé, stáří 13 týdnů.
Cena 140,- Kč.

Zprávy ze školy
Koncem ledna jsme se
učili lyžovat v lyžařském areálu ve Frymburku. Děti nás
překvapily tím, že během
tří dnů se všechny naučily
lyžovat. Poslední den jim instruktoři uspořádali závody
v slalomu a i přes velký mráz
se dětem líbilo.

Poděkování patří paní
Hrabalové (zapůjčení lyžařského vybavení se slevou),
panu Milotovi a panu Procházkovi (přeprava lyží), hasičům a ostatním rodičům,
kteří nám pomohli s dopravou, také děkujeme panu
Urbanovi (zajištění kvalitních

lyžařských instruktorů). Lyžařský kurz se nám líbil, ale
trochu nás překvapila vyšší
cena za skipasy (od hlavního
provozovatele areálu).
Dále nás čeká maškarní
karneval a také připravujeme plavecký kurz.
žáci ZŠ
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Zprávičky ze školky
V úterý 12. února jsme se probudili
do Dne s velkým D. Přijeli k nám dlouho
očekávaní kamarádi se svými učitelkami
z MŠ Klaﬀer am Hochficht. Po uvítacích
„procesech“ jsme se vypravili na Ovčí
farmu Muckov. Paní Věra Novotná a pan
René Zimmel nás provedli svou farmou,
zasvětili do života na farmě, pohostili
a obdarovali velmi nápaditými dárečky.
Moc jim děkujeme za velkou vstřícnost
při tomto mezinárodním setkání. Dík
patří také panu Václavu Pivcovi za přepravu dětí.
V odpoledních hodinách jsme si pak
pod vedením paní lektorky Petry Frojdové vyrobili ovečky z přírodních materiálů.
Součástí této pracovní dílny byla i ukázka
a zároveň i možnost vyzkoušet si, jak se
dříve zpracovávala vlna na kolovrátku,
česala ručním hřebenem nebo barvila přírodními barvivy.
Setkání s naší partnerskou MŠ v Klaﬀe-ru se velmi vydařilo a věříme, že všichni
zúčastnění na obou stranách hranic si
odnesli opravdu nevšední zážitky.
Kolektiv MŠ

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance
na pozici POKOJSKÁ

Více informací a pohovory na mob.: 725 339 343, na emailu: milena@lipnolakeresort.cz
nebo na adrese: Lipno Lake Resort, Lipno nad Vltavou č.p. 302, PSČ 382 78.
www.lipnolakeresort.cz

V únoru nás navždy opustil
JUDr. František Hromádka a paní Arnoštka Friedlová.
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Masopust 2019
Děkujeme růžičkové gardě
v čele s Dominikem Čerklem,
za již 8. ročník masopustu
v Černé v Pošumaví, paní
starostce za povolení ke koledě, masopustní policii za
zajištění hladkého průběhu
masopustu a bezproblémového průjezdu vozidel obcí.
A všem v průvodu za nápaditost při výběru masek
a účast.
		
občané obce
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Vzpomínka na naše spoluobčany – část 3.
František NOVOTNÝ
* narozen 1919,
nedožitých 100 let

Zajisté si vzpomenete na
vyprávění pana Novotného,
které bylo uveřejněno na pokračování v našem obecním
časopise. On byl vlastně prvním občanem, který mi poskytl pamětnické „interview“
ještě v minulém režimu.
Přišel jako dosídlenec v roce
1946 na usedlost čp. 2 v Hostinné Lhotě, začal hospodařit nejdříve sám, pak chvíli
v JZD, kde dokonce funkcionařil jako zootechnik. Na tu
dobu nevzpomínal rád. Jako
soukromník na téměř 19 ha
zemědělské půdy většinou
nesplnil povinné dodávky,
a tak neměl na nic nárok. Barák v Hostinné Lhotě byl na
spadnutí, došková střecha
dokonce vzala za své, nebylo
krmivo, nebyly peníze. Chalupu neměl na sebe připsanou, takže v rámci osídlení
volyňskými Čechy, dostal
usedlost jiný dosídlenec a on
se musel odstěhovat. Alespoň že si vydělal nějaké
peníze přes zimu v lese, kde

s koňmi tahal klády. Vždy
jel na celý týden s partou
koňáků svážet na sv. Tomáš,
Zvonkovou, Josefov a Huťský
Dvůr. Od Polesí v Plané za
to dostávali melasu s ovsem
a nějaké seno. Něco málo
dostával i od obce, neboť
měl v držení dva obecní
býky. Přilepšit si zabijačkou
prasete, to byl také problém.
Musel mít potvrzení, jinak to
bylo na černo. A protože ho
neměl, když jednou zabíjel,
odseděl si v Krumlově ve vězení týden a dostal 5 000 Kčs
pokutu. Měl vztek a jak sám
říkal: „Měl jsem vždy horkou
povahu, a tak jsem byl stále
v roztržce s četníky.“ V JZD
se jim moc nedařilo, a tak to
v roce 1953 převzaly Státní
statky a dlouho to bylo také
všelijaké. Prvním správcem
byl Wuršl a než přišel František Kokrda, vystřídalo se jich
na Muckově celkem 22.
Z Hostinné Lhoty se Fr.
Novotný přestěhoval na adresu Emry čp. 11, kde pak žil
s paní Antonií Sochorovou,
která zde původně hospodařila.
Celý život pracoval v zemědělství, a tak nebylo divu,
že pokračoval i v důchodovém věku. Na tehdejším
statku Frymburk všude, kde
se pěstoval stonkový len, byl
dobře znám jako odborník

v mechanizovaném obracení
stonkového lnu. Obraceč lnu
SOVL byl samojízdný stroj
s benzinovým motorem.
Kvůli prašnému prostředí byl
dost poruchový. Ovšem Fr.
Novotný si s ním dokázal
poradit. V roce 1982 byl oceněn jako nejlepší na závodě
a já, jelikož jsem měl mimo
jiné na starosti právě sklizeň
lnu, jsem s p. Novotným přišel v té době denně do styku. Tam se zrodila myšlenka,
že by bylo dobré jeho vzpomínky zaznamenat.
František Novotný byl také
náruživý myslivec, pečoval
o líheň bažantů, rád zahradničil, v době JZD se staral
a ošetřoval všechny ovocné
stromy (bylo jich přes 300).
Rád fotografoval, před stavením postavil velkou houpačku, a když šly děti ze školy
(škola stála hned vedle), tak
měly o vyražení postaráno.
Samozřejmě, že uměl a také
prováděl zabijačky v Muckově a byl činný i ve veřejných
funkcích (poslanec MNV).
Pan František Novotný
zemřel v roce 1991 ve věku
72 let. V letošním roce si
ovšem můžeme připomenout i paní Antonii Sochorovou, družku p. Novotného,
která se narodila v roce 1909,
čili před 110 léty. Čest jejich
památce!
frza
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Jak se stát/nestat kronikářem obce
Každá obec by měla mít
kronikáře. Tak to bylo řečeno v zákoně již v roce 1920,
který platil i po roce 1945.
Byly však určitě jiné starosti
a shánět kronikáře, to bývá
vždy až to poslední. Přesto
se o to tehdejší tajemník
František Podroužek snažil,
protože máme k dispozici,
sice rozsahem malou, ale
přece jenom jakousi korespondenci. Bylo to v březnu
roku 1956, kdy Radu MNV
v Černé požádal kronikář
Hodňova, zda ve zdejší německé kronice nejsou nějaké zápisy o Hodňovu a přilehlých osadách. Současně
napsal, že má bohatý lístkový archiv týkající se naší
obce. Na to samozřejmě
hned pan Podroužek dopisem reagoval s tím, že by
obec byla povděčna, kdyby
se ujal psát i kroniku naší
obce, že by se mu bohatě
odměnili. V květnu 1956
pak onen kronikář napsal
panu Podroužkovi dopis,
v němž ho oslovoval „Milý
příteli“ a požadoval od
Rady obce zplnomocnění
k úkolu, kterého by se ujal.
Požadoval hned nějakého
fotografa, který by mu vždy
byl k dispozici, a též oznámil, že německou kroniku
Černé má doma. Proč tedy
vyžadoval v březnu zprávu

o tom, zda se v ní nenachází něco o Hodňovu? V další
fázi dopisování požadoval
zprávy o tuhových dolech,
starou německou katastrální mapu, požadoval koupit
knihu kroniky v Budějovicích,
potřebuje úřední obálky
a podobně. Během čtrnácti
dnů nic nedostal, a tak napsal dopis předsedovi MNV
panu Ondráčkovi, že mu
p. Podroužek neodpovídá,
takže se domnívá, že jeho
služby při vedení kroniky
obec nepotřebuje. A tak
dostal 1. června 1956 dopis,
v něž přišlo oznámení, že
ho Rada MNV pověřuje vedením zdejší kroniky. Současně by měl německou
kroniku obce přeložit do
češtiny. Podepsáni p. Ondráček a p. Podroužek. Situace
se vyvíjela dál. Kronikář odpověděl, že funkci přijímá
a že kronika Černé bude
prý nejlepší ze všech kronik
okresu. Proto žádá, aby v co
nejkratší době byli ustanoveni dva členové letopisecké komise, urychleně požaduje knihu kroniky velkého
formátu, fotografa, který by
pořizoval snímky a nakonec žádal pana Podroužka,
aby mu zajistil nocleh na
dva dny, že by si i s manželkou, přijel prohlédnout naši
obec. Přitom by měl být

přítomen někdo, kdo zná
místní vrchy a kopce a celý
kraj kolem. V dalším dopise
z července 1956 jmenoval
pana Podroužka „ideovým
pracovníkem“, neboť tak to
prý zákon žádá. P. Podroužek a paní Hofírková by mu
měly být rádci v mnoha
věcech, o kterých nemůže
rozhodnout. Členové Rady
by mu prý měli být morálně
nápomoci a mít pochopení, vyjádření p. Švamberka,
které se k němu doneslo, by
jeho práci a cíl být nejlepší,
jen mařilo. Zdá se, že pak už
mu nikdo moc neodpovídal, neboť stále požadoval
nocleh, fotografa amatéra,
alespoň dvě osoby, které
by jej provázely, ani letopisecká komise prý nebyla
ustavena, knihu stále nemá.
To bylo v srpnu 1956, jak se
to vyvíjelo dále, k tomu už
žádná korespondence není.
Každopádně kronika obce
Černá určitě nebyla pod jeho vedením nejlepší v okrese, protože vlastně nebyla
vůbec žádná. Německá kronika, která u něho byla až
do revoluce, byla přepsána
do češtiny v roce 1994 panem Stanislavem Jágrem
z Horní Plané.
Chcete-li vědět jméno
onoho kronikáře, vyluštěte
si jej na straně 12.
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ZPRAVODAJ 11
Frymburk č.p. 23

Program
na březen 2019
PRO DĚTI

DĚTSKÝ KLUBÍK / 20 Kč
úterý 9:30 – 11:00
Témata: 5. 3. Zvířátka v lese.
19. 3. Vítáme jaro - tvořeníčko.

12. 3. Čteme si pohádku.
26. 3. Tancuj, tancuj, vykrůcaj.

DĚTSKÁ HERNA A STOLNÍ TENIS / 20 Kč
čtvrtek 15:30 – 17:00
FILMOVÝ KLUBÍK / 20 Kč
pátek 22. 3. od 17:30, více info na FCB FČAS
MASÁŽE A AROMATERAPIE PRO MIMINKA / 100 Kč
S lektorkou Kateřinou Flugr, pro miminka 0-12 měsíců.
úterý 13:00 – 14:00, termíny: 5. 3., 12. 3.

POHYBOVÉ AKTIVITY

POWER JÓGA S ELEN / 80 Kč
každé pondělí a čtvrtek 19:00 - 20:00
STOLNÍ TENIS / 20 Kč
dle domluvy na tel.: 774 070 463

PRO VOLNÉ CHVÍLE

SENIORJÓGA / 20 Kč
středa 8:30 – 9:30 začínáme od 20. 3.

VOLNOFČASOVÉ POSEZENÍ S PROGRAMEM
středa 9:30 - 11:00
Témata: 6. 3. - 13. 3. jarní zdobení klubovny FČASu / zdarma
20. 3. a 27. 3. výroba jarních věnců a dekorací / 20 Kč

AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE

PŘEDNÁŠKA „CYKLICKÁ MÁMA" / 150 Kč / členové 80 Kč
sobota 9. 3. od 16:00 – 18:00; koučka Zuzana Dvořáková
Z přednášky si odnesete základní informace a doporučení co v jaké fázi cykličnosti dělat
a nedělat a proč, jak to skloubit s péčí o domácnost a děti aj.
Rezervace do 6. 3. na fcas@centrum.cz, více info na FCB FČAS.
SEMINÁŘ NON-TOXIC s navazující poradnou / 50 Kč / členové zdarma
pátek 29. 3. od 16:00, přednášející Pavla Pavlištová, www.svetnontoxic.org
Pro všechny, kteří se zajímají o netoxický život bez škodlivých chemikálií, zdravou stravu,
zdravou suplementaci a alternativní léčbu. Získáte relevantní informace o složení výrobků,
kterými se obklopujeme, co jíme, do čeho se oblékáme, v čem pereme.

DĚTSKÝ BAZÁREK

OTEVÍRACÍ DOBA V BŘEZNU
úterý 09:30 - 11:00, středa 10:00 - 12:00, čtvrtek 15:30 - 17:00
Přijímáme věci na jaro-léto, sportovní potřeby (in-line brusle, kola, odrážedla...)

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN

6. 4. 9:00 – 12:00 nebo 13:30 – 16:30
CVIČÍCÍ SEMINÁŘ S ANIČKOU NA TÉMA „PRAVÁ A LEVÁ STRANA TĚLA"
více info FCB nebo www.fcas.cz; rezervace do 1. 4. / 390 Kč
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Zájezd na muzikál
Obec Černá v Pošumaví pořádá 10. 3. 2019 zájezd
na odpolední představení muzikálu GALILEO.
Přihlášky na obecním úřadě do 9. 3. 2019. Odjezd: v 10:00 hodin. Cena 550,- Kč.
Napínavý příběh plný zvratů! Galileo je opřený o silný
příběh, ve kterém diváci najdou vše, za čím na muzikály
tak rádi chodí. Lásku, vášně, intriky, nenávist a romanticky laděný boj jedince proti společnosti. Muzikál navíc
ohromuje netradiční scénografií i výpravnými kostýmy.
OSOBY A OBSAZENÍ: Janek Ledecký | Tomáš Novotný, Sabina
Laurinová| Dasha | Bibiána Surovčíková, Ivana Chýlková | Elin
Špidlová, Bohouš Josef | Petr Kolář, Josef Vojtek | Tomáš Trapl,
Dušan Kollár | L. W. Frenk, Mojmír Maděrič | Richard Tesařík, Ivan
Vodochodský | Pavel Zedníček, Athina Langoska | Jana Feriová,
David Uličník | Michal Kavalčík.

Kdo byl oním obecním kronikářem?

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. března 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

