obce Černá
v Pošumaví

LIPENSKÝ ICE MARATON

...znovu prověřil připravenost všech běžců

duben 2019
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ze 6. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 25. 3. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o poskytnutí finančního daru 6 000,- Kč panu
R. Harvalíkovi, IČ 472 11 580.
2. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2. ,
příjmy 88 353,00 Kč, výdaje 88 353,00 Kč,
financování 0,- Kč. (příloha 1)
3. Investiční záměr – výstavba domu s 5 BJ, který bude
sloužit k účelu obecní nájemní byty.
4. Pořízení změny č. 3 ÚP Černá v Pošumaví tzv. zkráceným
postupem. (příloha 2)
5. Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p. č. 1326/13.
6. Zveřejněné záměru pronajmout pozemek p. č. 35/2.
7. Uzavření smlouvy o dílo „Stezka pro chodce a cyklisty
Černá v Pošumaví – Hůrka, 1. etapa“ na doporučení
výběrové komise s firmou STRABAG a.s., IČ 608 38 744
– a pověřuje starostku I. Pekárkovou podpisem smlouvy
v zákonné lhůtě.
8. Dobu k uzavření manželství jakýkoliv den v týdnu
a jakýkoliv čas na obecním úřadě.
9. Zápis události roku 2018 do kroniky obce Černá v Pošumaví a schvaluje tisk.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí:
10. Nesouhlasí s převodem pošty v obci Černá v Pošumaví
na POŠTU PARTNER a nesouhlasí s tím, že by POŠTU
PARTNER provozovala obec Černá v Pošumaví.

Předplatné na divadlo – Jaro A
Stále jsou ještě volné pernamentky do divadla Český Krumlov.
KDO JE PAN SCHMITT? Divadlo MÍR Ostrava
sobota I 13. 4. 2019 I 19:30 - 21:30
DRAHÁ LEGRACE Agentura HARLEKÝN Praha
pondělí I 13. 5. 2019 I 19:30 - 21:40
TANEČNÍ HODINY DIVADLO UNGELT Praha
čtvrtek I 6. 6. 2019 I 19:30 - 21:40
Kontakt: Štěrbová Jiřina, tel. 380 744 109, m. 602 965 742
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Zprávičky ze školky
V březnu jsme se konečně dočkali nejen prvních
hřejivých paprsků, ale také
našeho oblíbeného MASOPUSTU. Šikovné maminky
připravily doma svým dětem
opravdu krásné masky a my
jsme na masopustní úterý
po dopolední svačince a řádném „namaskování“ mohli
za doprovodu muzicírování
směle vyrazit nejprve za paní
starostkou a pak do ostatních částí naší obce. Moc
děkujeme Pekárně Horní
Planá za „sponzorské koláč-

ky“ a masopustnímu spolku
z Horní Plané za zapůjčení
masopustního vozíku, který
měl původně sloužit na naložení unavených a utrmácených dětiček, ale vzhledem
k výdrži a statečnosti všech
zúčastněných do vozíku nakládáme už jen vykoledovanou výslužku. Tímto děkujeme všem, kteří nás na prahu
svých domovů přivítali, pohostili, podarovali a s námi
se poveselili. Počasí nám sice
moc nepřálo, přesto se už
teď těšíme na další ročník.

Blahopřejeme
V dubnu svá výročí oslaví
paní Eva Šmahelová,
paní Jana Hoborová a
pan Jaroslav Baštýř.

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

Zprávy ze školy
V rámci projektu „Společně za památkami“ jsme uspořádali maškarní karneval, který byl
nazván „Historické postavy“. Proto jsme v naší škole ten den mohli potkat Caesara, rytíře, princezny, bílé paní, křižáky, loupežníky, Robina Hooda, jeptišky, šašky, kata a mnoho jiných hezkých masek. Žáci si nejen zatančili, ale i zasoutěžili.
V rámci výchov a školní družiny vytváříme výrobky na jarní jarmark a před Velikonocemi
si ozdobíme stromky na zahradě malovanými vajíčky.
žáci ZŠ

V březnu nás navždy opustil
pan Jan Rulíšek a paní Anežka Klementová.
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Zápis do Mateřské školy v Černé v Pošumaví
ZŠ a MŠ Černá v Pošumaví vyhlašuje na čtvrtek 9. května zápis do mateřské školy.
Mezi 9:00 a 14:00 hodinou se dostavte se svým dítětem, osobními doklady,
vyplněnými a lékařem potvrzenými tiskopisy 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. 2019 pěti let,
tudíž je pro ně předškolní docházka ve školním roce 2019–2020 povinná,
a dále i ti, kteří chtějí umístit své dítě i později v průběhu školní roku 2019–2020.
V případě nevyhovujícího termínu zápisu si lze dohodnout jiný (tel: 380 744 121).

Viděli jste někdy bobra?
Předpokládám, že většina
z nás zřejmě ne. Ale škody,
které v poslední době bobři
způsobují, již mnozí z nás
určitě zaznamenali a viděli.
Kácí stromy, zahrazují toky
a lesáci, zemědělci, povodí,
všichni s ním mají problémy.
Bobrů je nyní na Lipensku,
ale i na celém Krumlovsku

spousta. Lovit se sice smí, ale
ulovit bobra je velmi obtížné,
těžko se hledají nory a tzv.
„hrad“, který si staví. Jeden
takový je na Lukavickém potoce pod Milnou, odkud pak
bobři zasahují do značných
vzdáleností. Myslivcům z honitby Kozlí vrch, která patří
Farmě Milná, s.r.o. se poda-

řilo bobra ulovit. A naše občanka, paní Jana Danielová,
která se zajímá o přírodu ( viz
bochnatka americká) nafotila škody bobrem způsobené
na Kozáku a u Pláničského
rybníka. Fotky mi poslala
a já některé z nich přikládám
k tomuto krátkému článku.
frza

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
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Hasičský březnový víkend
Vážení spoluobčané,
počátkem března jste jistě
ve všech mediích vnímali zprávy o zásazích hasičů
v souvislosti s větrnou smrští
po celé ČR. Věřte, že ani my
jsme se nenudili.
Nejdříve jsme vyjeli na
výzvu KOPIS odpoledne
10. 3. 2019 do katastru
sousední obce, kde jsme
provedli odklizení dvou
padlých stromů ze silnice na Květušín. A tím nám
to začalo. Po návratu jsme
připravili techniku a odjeli
domů, abychom se s parťáky opět za hodinu viděli při
odstraňování dalších stromů
z pozemní komunikace, tentokrát mezi Bližnou a Dolní
Vltavicí a následně ze silnice
mezi Horní Planou a Karlovými Dvory. I tyto stromy,
které byly padlé před telefonní vedení a cyklostezku,
jsme odstranili a vrátili jsme
se do hasičárny. Tady jsme
trochu zabojovali s výpadkem elektrického proudu
a vrata hasičárny jsme si
museli otevírat a zavírat pomocí řetízku na ruční otevírání. Výpadek proudu potrápil ale nejen nás …. další
večerní výjezd byl na údajný
požár kotle obytného domu
v obci, ale jak se průzkumem
ukázalo, z důvodu výpadku
proudu nefungovalo čerpa-

dlo topení a kotel se „jen“
přetopil a zakouřil své okolí.
Po dalším návratu, když se
nic 45 minut nedělo, jsme se
rozjeli k rodinám. Ale ihned
po našich příjezdech domů
nás KOPIS opět chtěl slyšet,
a tak nás povolal, jak jinak,
na odstranění dalších stromů, a to ze silnice směrem
na Frymburk. Protože jsme
byli za odpoledne a večer
již celkem sehraní, stromy
jsme odklidili již poměrně
rychle (tajemstvím rychlosti
bylo, že jsme se poučili a již
stromy neřezali do půlmetrových polen jako dříve, ale
řezali jsme je tak, abychom
je zvládali odklízet pomocí
navijáku na DA). Když jsme
se chtěli vrátit do hasičárny,
zjistili jsme, že poryv větru
v obci přelomil a shodil
lampu veřejného osvětlení.
Toto místo jsme zajistili,
odklidili úlomky a vyčkali příjezdu technika EONu
k zabezpečení el. vedení do
lampy (zde bychom chtěli
poděkovat Pavlovi Strnadovi, který na místo přijel,

i když neměl službu, jinak
bychom se technika EONu
dočkali až za několik hodin,
jak bili vytížení). Po tomto
jsme se vrátili zase do hasičárny a dali si další kávu, již
jsme k rodinám nechvátali
a připravili techniku k výjezdu. Další povolání KOPIS
přišlo až ráno k šesté hodině.
Tentokrát nás vyslal na odstranění stromů z kolejí u železniční zastávky Žlábek. No
a poslední stromy jsme odklidili cestou zpět, když náš
velitel dostal úžasný nápad,
že to vezme domů zkratkou
přes Mokrou….
Vážení spoluobčané,
doufám, že jsem Vám tímto
poskytl dostatek informací,
že jsme se ani mi nenudili
a proč máme všude kolem
silnic tolik odřezaných padlých stromů. Jejich uklizení
již ale není na hasičích, ale
na majitelích.
Na přiloženém snímku
vidíte, jak vypadá takové
jedno typické místo poté, co
přijedeme.
Soptík a parťáci
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Extrémní Lipno Ice Marathon 2019
– závod, který dělá příroda

V pořadí již čtvrtý ročník Lipno Ice Marathonu odstartoval v sobotu 9. 2. 2019 v 10:30
z kempu Jestřábí v Černé v Pošumaví. Počasí slibovalo opravdový běžecký
zážitek. Sněhové přeháňky střídal déšť, občas vykouklo i sluníčko. Teploty tentokrát
vyšplhaly nad bod mrazu a na závodníky tak čekal extrém, který si v tu chvíli ještě
nedokázali úplně představit.

Na sobotu se do místa
startu sjela více než stovka závodníků, souběžně
s Lipno Ice Marathonem zde
probíhalo Mistrovství České
republiky ve snowkitingu.
Do závodu nastoupili nejen
čeští borci, ale i závodníci
z daleké ciziny. Svou výdrž si
na Lipno Ice Marathon přijel
otestovat například i Frankie
Kwok z Hongkongu, který se
do cíle doslova dopotácel
hluboko za časovým limitem závodu. „Po setmění, na
pokraji vyčerpání, daleko za
časovým limitem závodu se
do cíle zvolna blížila spousta
závodníků, letošní ročník byl
nejtěžší za všechny čtyři roky,
kdy Lipno Ice Marathon pořádáme.“ Komentovala ne-

zvykle náročný podnik Adéla Černá, ředitelka závodu.
Teploty nad nulou, rozbředlý sníh, ledové kapsy,
do kterých se závodníci
místy bořili až do půli lýtek,
střídání teplot, vyčerpání,
rozlehlé úseky po ledové
ploše Lipna. Mrznoucí prsty
na nohou, odřené paty, puchýře, cíl v nedohlednu, nekonečný bílý sněhový terén.
Absolvování celé maratonské vzdálenosti často za časovým limitem a průměrný
čas běžců více jak 6 hodin.
Tak by se dal popsat sobotní
Lipno Ice Marathon. Pořadatelé jej připravili opravdu
extrémní. „Náš závod dělá
příroda, my vytyčujeme vzdálenost a směr, kudy maraton

povede, trať nijak neupravujeme a terén, se kterým se
musí závodníci potýkat, je
zkrátka syrový a i v průběhu
závodu se proměňuje. Bezpečnost závodníků je pro
nás nicméně stále prioritou,
pokud by hrozilo riziko prolomení, rozhodně bychom volili
bezpečnou variantu s přeběhy po souši. Letos ale počasí
opravdu přálo a celý závod se
konal na ledě.“ Popsal přípravy tratě Petr Beneš, předseda YK Jestřábí, který závod
pořádá.
„Když jsem se při maratonské otočce u Králičího ostrova
podíval na hodinky a viděl
svůj čas, doslova jsem se zděsil, takhle pomalou polovinu
maratonské vzdálenosti bych
neměl snad ani po břišním
tyfu, začal jsem pochybovat,
zda maraton vůbec dokončím v limitu šesti hodin. V cíli
jsem byl jen 52 vteřin před
tím, než čas vyměřený na zdolání trati vypršel. Za cílovou
branou jsem nebyl schopen
ani mluvit, tohle jsem opravdu ještě nezažil.“ Popisuje své
zážitky ze sobotního Lipno
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Ice Marathonu Jan Kejšar,
který není mezi běžci žádným nováčkem. Za sebou
má v Čechách opravdu náročné závody jako Beskydskou sedmičku nebo Jizerský
ultratrail, Lipno Ice Marathon
však považuje za ještě těžší. Zvyklý je i na extrémní
maratony v cizině například
v ománském Mascatu, kde
byly teploty naopak extrémně vysoké. Na pátý ročník
Lipno Ice Marathonu, který
bude 8. února 2020 se však
již těší. S nadsázkou svůj výkon hodnotí cca 10 hodin po
startu, tak těžké prý Lipno
Ice Marathony pořadatelé
připravují. „Řekl bych, že humor s jakým připravuje Adéla
Černá trať pro další ročník, je
doslova černější a černější.
Mám skoro strach, že příští
závod budu dobíhat za tmy,
vzdálenost je přitom ale pořád stejná – klasických maratonských 42 km.“ S humorem
sobě vlastním komentoval
čerstvý zážitek budějovický
běžec Kejšar.
Nejrychleji letošní Lipno
Ice Marathon uběhl Jan Venca Francke v čase 3:42:24,
což bylo o více jak tři čtvrtě
hodiny pomaleji než v předchozím roce. To svědčí o náročnosti trati, Jan má totiž
formu výbornou a spoustu
soupeřů nechal hluboko za
sebou. Trať byla opravdu
těžká a je to skvělá příprava
na Aljašku, kde poběží jed-
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nu z dalších svých ledových
výzev. Před ním se do cíle
katapultoval pouze Martin
Dvořák, který absolvoval maraton v kategorii freestyle na
běžkách v čase 3:16:52. Absolvovat tuto vzdálenost na
kole letos rozhodně nebyla
výhra. Do cíle se totiž jako
poslední dostala právě cyklistka Michaela Polívková v
čase 7:52:37, za tmy a svitu
majáků, které jí na cestu rozsvítili černopošumavští hasiči. Ti měli spolu s frymburskými hasiči, vodními
záchranáři z Českých Budějovic a dobrovolníky z MPS
Airsoft spolku na starost
bezpečnost závodníků.
Nejen extrémní zážitky
však ověnčily letošní Lipno
Ice Marathon. Novinkou
letošního ročníku byl Offspring marathon určený
dětem do 13 let čítající 10
kilometrů stejně, jako závod
určený „mladým puškám“
Young Guns Marathon pro
mladistvé ve věku 14–17 let.
Na trať závodu se tak letos
poprvé vydal závodník starý pouhých pět měsíců Luis
Kohlmann. Závod absolvoval na saních s maminkou
a babičkou, podmínkou
účasti v Offspring marathonu je totiž dospělý doprovod po celou dobu pohybu
na trati. „Chtěli jsme závod
zpestřit a přiblížit celým rodinám, extrémní trať půlmaratonu nebo maratonu však

pro děti není vhodná, máme
pro ně tedy každoročně připravenou desetikilometrovou
vzdálenost.“ Doplnil Petr Beneš, spolupořadatel závodu.
Nejstarším účastníkem závodu byl Jan Dolejš z Prahy,
ten letos oslaví 70. narozeniny, za sebou má všechny
ročníky Lipno Ice Marathonu. Trať dokončil spolu
s Renatou Horákovou v čase
7:41:24 a zdaleka nebyl posledním běžcem.

4. ročník Lipno Ice Marathonu zkrátka potvrdil, že
je opravdu extrémní. Na další ročník si pořadatelé opět
připravují novinky, proto neváhejte, registrovat do pátého ročníku se můžete již nyní na www.icemarathon.cz.
„Přijeďte si užít pravý šumavský extrém, takový ledový maraton nenajdete v celé
střední Evropě a ten letošní
byl prozatím nejtěžší.“ Zve do
obce Černé v Pošumaví, za
jejíž podpory se každoročně
akce koná, na jubilejní pátý
ročník v roce 2020 Adéla
Černá.
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Návrat do minulosti – část 1.
– vzpomíná František Záhora
Pro naprostou většinu
našich občanů je to vzdálená historie, je to minulost
o kterou se dneska moc lidí
nezajímá. Vždyť to bylo téměř před padesáti léty. Přesto mi dovolte jistou dávku
nostalgie a vzpomínky na
dobu, kdy jsem se seznámil
s naší obcí a od té doby mi
cele přirostla k srdci. Vzpomínám na vše v dobrém,
protože, jak to většinou
bývá, to špatné se nějak vypaří, i když něco z toho mi
v hlavě stále zůstalo. Ale nejsem člověk mstivý a tak se
vždy vše urovnalo a vyříkalo
a zapomnělo. O mém prvním vstupu na „čerňáckou“
půdu jsem již párkrát napsal,
tak to nebudu dále rozebírat.
Začal jsem prostě na Bližné
ve funkci vedoucího hospodářství statku od ledna 1971,
v době kdy zrovna vznikl
Oborový podnik Státní statky Šumava a všude probíhaly různé delimitace, které
s sebou přinášely i změnu
v různých funkcích. Z Bližné
odešel na Muckov dlouholetý vedoucí Václav Růžička,
který zde vykazoval velmi
dobré výsledky, především
v živočišné výrobě. Kravín na
Bližné patřil v té době mezi
nejlepší stáje na okrese co se

týče dojivosti, většina dojnic
byla zapsána v plemenné
knize a dojivost již tehdy
přesahovala vysoko nejen
okresní, ale i krajské a mnohdy i republikové průměry.
V té době byla na Bližné
nouze o techniky. Vlastně
tam byl pouze jeden, a to
Milan Radimský jako zootechnik. Agronoma dělal
Václav Pivec, který však už
v té době byl vážně nemocný a také během krátké doby
ho zákeřná nemoc přemohla. A tak jsem vlastně táhnul
celou výrobu sám, Milan
Radimský vydržel necelý
půlrok a také odešel. Což
o to, všechno se dá nějak
stihnout, člověk je mladý
a má více elánu. To však
vám moc nepomůže, když
není to hlavní pro zajištění chodu živočišné výroby.
A sklady na Bližné a na Jestřábí byly bohužel prázdné.
Ředitelství tuto situaci znalo,
proto se snažilo zajistit seno
a slámu v různých zemědělských podnicích. Dovést
to ale domů dobytku, to už
leželo na našich bedrech.
A tak každý den, od ledna
až pomalu do léta, vyjížděly
z Bližné vždy nejméně dva
traktory denně a přivážely
potřebné krmivo i stelivo.

Když odešel Milan Radimský byl jsem nucen se více
věnovat i živočišné výrobě
a věřte mi, že někteří pracovníci, zejména v kravíně, mi to
nijak neusnadňovali. Ve dne
to bylo vcelku pochopitelné, ale často zvonil zvonek
uprostřed noci a prý: „Správec, pojďte rychle, telí se
kráva a jsou tam problémy.“
A já věděl, že takoví dlouholetí a dokonce vyznamenaní
ošetřovatelé, by si dokázali
poradit vždycky a za každé
situace, ale proč trochu nepolechtat nervy správcovi,
že?
No ale budiž, ono to
vždycky nějak dopadne, proč
si dělat starosti. Tuto větu
jsem pak slýchával od dubna
dost často z úst člověka, který byl na Bližnou přeřazen
jako agronom. Jmenoval se
František Seidenglanz, který
toho na statcích již mnoho
zažil, prošel hodně farem
na Frymbursku a Kájovsku
a na Bližnou přišel z Blatné
u Frymburka. Byl velmi výřečné povahy, znal spoustu
vtipů, měl hodně přátel a byl
to dobrák a „slušňák“. V širokém okolí byl právě pro tuto
svou vlastnost znám jako
„Franta sedmilhář“ a protože i jeho jméno bylo tížeji

www.cernavposumavi.cz

všichni říkali „miglanc“. Právě
on možná dokázal některé vyhrocené situace svým
způsobem zklidnit, i když
jeho jednání často hraničilo
s flegmatičností. Takže jsme
pak celou výrobu táhli spolu,
přece jenom byla znát jeho
pomoc i v oblasti živočišné
výroby. Přestože se mezi
námi občas vyskytovaly
problémy provozního rázu,
považovali jsme se za kamarády, i když byl o 22 let starší.
Na podzim pak nastoupil
do funkce zootechnika Jan
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Mach, který pocházel z Přibic u Pohořelic. Byl poněkud
prudší povahy, a tak v oblasti
živočišné výroby, zejména
s pracovníky kolem kravína,
vznikaly často jisté spory.
Bylo však na něho určité
spolehnutí, především v období sklizňových prací, kdy
se pohyboval stále v blízkosti a zařizoval i některé práce
v rostlinné výrobě, když já
a agronom jsme byli na poli.
Jednalo se zejména o svoz
tzv. metrákového sena, kdy
jsme museli zajistit odvoz

každé kopičky od různých
soukromníků v celém okolí.
To byl stranický úkol a řada
lidí, kteří vyráběli seno ve
velkém a hned, jak se ozvali,
jsme jim seno neodvezli, nahlásili to na OV KSČ. A hned
byl problém na světě, protože vše se stihnout okamžitě
nedalo. O některých problémech kolem výroby si povíme zase příště, zejména vás
však blíže seznámím s obyvateli osady Bližná a s tím,
jak to tam tehdy vypadalo.
frza

Pašijový týden a Velikonoce
ve staročeských tradicích
Pašijový týden předchází
vyvrcholení velikonočních
svátků. Každý den v tomto
týdnu má svůj název.
Podle staročeských tradic
byl věnován zejména bílení,
úpravám zahrádek a okolí
domu, čištění oken a přípravě nových šatů.
Modré pondělí studentům
zahájilo jarní prázdniny, tzv.
vakace.
Šedivé úterý patřilo úklidu
a vymetání pavučin.
Na popeleční středu se
vymetal komín. Někdy je
popeleční středa nazývána
také škaredou – připomíná
skutek Jidáše, který zradil
Krista za 30 stříbrných.
Na Zelený čtvrtek bylo
tradicí jíst především zele-

né pokrmy – hrách, špenát
a zelí, které měly člověku
zaručit pevné zdraví po
celý rok. Kdo snědl před
východem slunce pečivo
namazané medem, byl po
celý rok chráněn před hadím uštknutím a vosím
bodnutím. Podle lidových
pověr není dobré se s nikým
o Zeleném čtvrtku hádat
ani si nic půjčovat.
Velký pátek je připomínkou smrti Ježíše Krista – byl
prožíván tedy ve znamení
smutku, ticha, pokory a rozjímání. Ani kostelní výzdoba
nebyla v tento den bohatá.
Zpěvy písní probíhaly bez
hudebního doprovodu.
Na Bílou sobotu se pekly
velikonoční beránci, jidáše

a mazance, chlapci pletli
pomlázky z vrbového proutí
a děvčata zdobila vajíčka.
Boží hod velikonoční (název odvozený od „velké“
noci, kdy došlo ke zmrtvýchvstání Ježíše Krista.) Tento
den je vyvrcholením velikonočního období.
Pondělí velikonoční – den
koled a pomlázky.
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Nabídka volných pracovních míst
EA Hotel Na Jezeře ***u Horní Plané hledá

od 1. 4. 2019 na HPP spolehlivého a pracovitého zaměstnance s praxí , případně absolventa
s vyučením na pozici

Číšník/servírka

l Základní znalost NJ, nebo AJ.
l Příjemné pracovní prostředí na břehu Lipenského jezera.
l Výhody českého hotelového řetězce.
l Stálý příjem ve fixním termínu.
l Hrubá mzda 22.000 – 23.000,- Kč
l Dobrý kolektiv.
l Možnost ubytování.
Nabízíme také práci pro studenty, důchodkyně i maminky na mateřské dovolené
o víkendech (již od 18. 4. do 30. 9. 2019) a v celém sezónním období .

Údržbář hotelového areálu – brigáda

od 1. 4. do 31. 10. 2019 šikovného údržbáře (může být i důchodce) na běžnou údržbu areálu.
l Mzda 120 – 130,- Kč (btto/hod.)

Kontakt : 380 738 338, 380 738 065, 724 983 942

Vývoz bio popelnic 4. 4. a 18. 4. 2019

www.cernavposumavi.cz
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Vzpomínka na naše spoluobčany – část 4.
Jan RIZÁK

* narozen 1919,
nedožitých 100 let
Jan RIZÁK se přistěhoval
do obce na základě přídělové listiny jako dosídlenec
v roce 1946 na usedlost
č.p. 18, na níž bylo vázáno
14,5438 ha zemědělské půdy.
Dům byl postaven r. 1670
a vlastnily jej celé generace rodiny Watzlů, naposledy před odsunem Johann Watzl. Dům je jedním
z těch, které se dochovaly až
do dnešní doby a postupně zaznamenává proměnu
určitou rekonstrukcí rukou
potomků Jana Rizáka.
Jako soukromý zemědělec hospodařil Jan Rizák
do roku 1949, kdy v Černé
vzniklo Jednotné zemědělské družstvo a Jan Rizák byl
jedním ze zakládajících členů.
V průběhu dalších let
však z JZD vystoupil (kdy
přesně, to v záznamech
není, ale nejvíce družstevníků vystupovalo v roce
1954). V dalších letech
funkcionáři usilovali o navrácení vystoupivších zpět
do JZD. 5. května 1959 projednávala rada MNV jeho
návrat zpět do JZD. Z JZD
v průběhu let vystoupili i
další členové, např. Oldřich
Bláha. Na zasedání rady,

kam byli pozváni, byli přesvědčováni o potřebě do
JZD se vrátit. Zejména paní
Žofii Rizákové bylo kladeno
na srdce, že v uplynulém
volebním období byla členkou MNV. Ta však prohlásila,
že do JZD znovu vstoupí
až se vrátí i Oldřich Bláha.
Ten však byl již dávno zpět
na svém původním okrese
Cheb. Členové rady MNV
František Švamberk a Václav Nouza tehdy dostali za
úkol přesvědčit rodinu Rizákových, aby do JZD opět
vstoupili a nečekali na návrat Oldřicha Bláhy. František Podroužek pak napsal
dopis na odbor pracovních
sil při ONV Cheb a vyžádal
si jménem rady MNV navrácení Oldřicha Bláhy zpět
na usedlost č.p. 21. Akce
s návratem však byly zřejmě
neúspěšné, JZD, přestože se
sloučilo s JZD Mokrá na Šumavě, zaniklo. 1. září 1960
bylo převzato Státním
statkem Černá v Pošumaví.
Jan Rizák po skončení
v družstvu začal pracovat
u Státních lesů. V pozici kočího se svým koněm
a vozem gumákem projížděl každý den obcí, aby pak
v lese celý den stahoval klády. Tak jsme ho všichni znali
prakticky až do důchodu.
Tato práce nebyla nijak jed-

noduchá a člověk se při ní
dost nadřel. Ovšem v lese
zas nebyla taková spoušť
jakou zanechávají dnešní
mohutné stroje.
Ze zájmové činnosti byl
Jan Rizák dlouholetým členem hasičského sboru a náruživým myslivcem. Již v roce 1949 byl přijat za člena
myslivecké společnosti v Černé na Šumavě a spolu s mnoha dalšími členy prožil jistě
bohatý myslivecký život dlouhých 45 let. V roce 1994,
kdy se dožil 75 let věku mu
bylo členství zrušeno.
Mnoho práce odvedl Jan
Rizák rovněž jako člen hasičského sboru v Černé již
od založení v roce 1946.
Prvním velitelem byl Jan
Rosický a postupně během
dvou let se hasičský sbor
rozrostl na 24 členů. Jan Rizák byl po celá dlouhá léta
platným a aktivním členem.
V roce 1986 obdržel odznak „Vzorný pracovník PS“
udělený velitelem svazku
PS v Sušici. Jan Rizák byl
totiž dlouhá léta jedním
z celkem 32 pomocníků Pohraniční stráže v naší obci.
V roce 2002 pan Jan Rizák zemřel ve věku 83 let.
Jeho manželka paní Žofie
Rizáková zemřela v roce
1999 ve věku 78 let. Čest jejich památce!
frza
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Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit
na Územním odboru KŘP Jihočeského kraje Český Krumlov
personální pracoviště:
telefonní číslo: 974/232 400
e-mail: ruzena.vlckova@pcr.cz
případně osobně na adrese:
Tovární 165, Český Krumlov
Nástupní plat: 24 220- Kč
Po úspěšném ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců):
29 540,- Kč
Po zkušební době může být přiznán náborový příspěvek ve výši
75 000,- Kč
Jednou z podmínek přijetí je úplné střední vzdělání s maturitou. Od
1. 1. 2018 může být za splnění stanovených podmínek přijat i uchazeč
s výučním listem bez maturity (Praha- azylové zařízení, letiště
Ruzyně).
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Frymburk č.p. 23

Program
na duben 2019

PROGRAM PRO DĚTI

DĚTSKÝ KLUBÍK / 20 Kč / + otevřený BAZÁREK
úterý 9:30 – 11:00
Témata: 2. 4. Tvary a barvičky.
23. 4. Malý – velký, tlustý – tenký.
9. 4. Pohybové hrátky.
30. 4. Čarodějnický rej.
16. 4. Hádej, hádej, hádači.
DĚTSKÁ HERNA / 20 Kč / + otevřený BAZÁREK
čtvrtek od 16:00 až 17:30 (25.4. herna nebude / Montessori dílna)
MONTESSORI DÍLNA / 70 Kč / lektorka Bc. Veronika Račáková
pátek od 16:30 – 17:30
Termíny: 5. 4., 12. 4., 19. 4., čtvrtek 25. 4.
CVIČENÍ A ŘÍKANKY PRO BATOLATA / 100 Kč
lektorka Kateřina Flugr
každé úterý 14:00 – 15:00

POHYBOVÉ AKTIVITY

POWER JÓGA S ELEN / 80 Kč / každé pondělí a čtvrtek 19:00 – 20:00
VINYASA JOGA S MISCHOU /100 Kč / každý čtvrtek 10:00 – 11:00
STOLNÍ TENIS / 20 Kč / dle domluvy na tel.: 774 070 463

PRO VOLNÉ CHVÍLE

SENIORJÓGA / 20 Kč / středa 8:30 – 9:30

VOLNOFČASOVÉ POSEZENÍ S PROGRAMEM / 20 Kč / + otevřený BAZÁREK
středa 9:30 – 11:00
Termíny: 3. 4. a 10. 4. – tvoření velikonočních dekorací
17. 4. – 24. 4. – výroba klobouků

AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE

JÓGOVÝ SEMINÁŘ S ANIČKOU na téma: „Pravá a levá strana těla" / 390 Kč
sobota 6. 4. / rezervace do 1. 4. na fcas@centrum.cz
I. termín 9:00 – 12:00 / II. termín od 13:30 – 16:30
PŘEDNÁŠKA „Domácnost bez odpadu" + výroba rtěnky /100 Kč / členové 80 Kč / + výroba 70 Kč
pátek 26. 4. od 18:00
přednášející p. Bílková – www.odovecekzchlumecku.cz
Pro všechny, kterým není lhostejné kolik odpadu naše domácnost vyprodukuje.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC / 30. 4. od 17 hodin u hřiště / Pálení čarodějnic a stavění májky.

DĚTSKÝ BAZÁREK

OTEVÍRACÍ DOBA: úterý 9:30 – 11:00, středa 9:30 – 11:00, čtvrtek 16:00 – 17:30

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN

JARNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ S ADÉLOU / 15. 5. 2019

www.cernavposumavi.cz
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Vojenské lesy a statky

spustily v souvislosti s kalamitou prodej dříví veřejnosti na otop
Státní podnik Vojenské
lesy a statky veřejnosti nabízí palivové dříví z kalamitní
těžby. Dříví bude nabízeno
na všech lesnických divizích
v lokalitách, které VLS spravují. Jde i o okolí vojenského
újezdu Boletice na Šumavě.
Kupující si bude moci
palivo po domluvě s lokál-

ními pracovníky, odvézt
z tzv. odvozních míst, kterými jsou manipulační plochy v lesních lokalitách, či
manipulační sklady VLS.
V některých případech
vojenské lesy zájemci po
domluvě s regionálním zástupcem mohou nabídnout
i dopravu.

Cena dříví se pohybuje
od 480,- Kč za m3. Zájemci
mohou kontaktovat přímo
regionálního pracovníka odbytu v dané lokalitě.
Více informací a kontakty
najde veřejnost na webu
státního podniku
www.vls.cz.

ČEVAK a.s. přijme
PROVOZNÍHO MONTÉR A VOdOVOdů A KANAliZAcÍ
pro oblast lipensko - pracoviště loučovice
Hlavní pracovní náplň
•
•
•
•

Oprava a údržba vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek
Montáže, demontáže a opravy na vodovodních a kanalizačních řadech
Montáže a výměny vodoměrů
Pohotovostní služba

Požadujeme

Nabízíme

Vzdělání SOU v oboru instalatér nebo SŠ v oboru
vodní hospodářství
Praxe v oboru vítána
Samostatnost, zodpovědnost
Svářečský průkaz na PE a sváření
elektro-tvarovkami výhodou
Řidičský průkaz sk. B podmínkou
Nástup možný dle dohody

Práci ve stabilní společnosti - pracoviště Loučovice
Příspěvek na stravování
3 dny zdravotního volna
Týden dovolené nad rámec ZP
Další zaměstnanecké benefity

Kontakt: Miloslav Procházka tel.: +420 602 294 109; e-mail: kariera@cevak.cz
Provozní středisko lipensko
ČOV Frymburk, 382 79 Frymburk
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz

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 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

