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z 2. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví
ze dne 19. 11. 2018

Zprávy ze školy
I str. 4

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Zveřejnění záměru pronajmout pozemek p.č. 510/2.
2. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p.č. 1332/42.
3. Zveřejnění záměru směnit část pozemku p.č. 510/44.
4. Přidělení bytu na č.p. 36 1 + 1 O. Z. a 1 + 1 B. G.
5. Rozpočtové opatření č. 10, příjmy 293 601,- Kč, výdaje
293 601,- Kč (příloha 1).
Rozpočtové opatření č. 11, příjmy 499 024,- Kč, výdaje
499 024,- Kč (příloha 2).
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2019, tj. příjmy ve výši
63.736.320,- Kč, výdaje ve výši 66.060. 400,- Kč financování 2 324 080,- (příloha 3).
7. Aktualizaci plánu investic pro rok 2019 ve vazbě na
plán financování obnovy vodovodů a kanalizací.
8. Příkaz starosty k inventarizaci majetku Obce Černá
v Pošumaví ke dne 31. 12. 2018.
9. Příspěvek pro myslivecké sdružení Černá Hora na rok
2019 ve výši 30 000,- Kč.
10. Příspěvek pro Domov důchodců Horní Planá ve výši
40 000,- Kč.
11. Smlouvu o poskytnutí daru finanční částku 6 000,- Kč
paní M. Polákové, IČ 04216377.
12 Podání žádostí o dotace z grantů Jihočeského kraje.
13. Podání žádostí o dotace z programu obnovy venkova,
výměna veřejného osvětlení osada Plánička a úroky
z úvěru na předfinancování dotace – Lesní cesty za
vodárnou.
14. Obecně závaznou vyhlášku 1/2018 o nočním klidu.
15. Dohodu o zajišťování odvozu elektroodpadu firmou
RERELA s.r.o., IČ 27243753.
16. Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí předsedu
kontrolního výboru Pavla Strnada.
17. Přistoupení obce Černá v Pošumaví do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e
zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky.
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Setkání seniorů
V sobotu 24. 11. 2018 proběhlo v hotelu Racek předvánoční setkání seniorů. K setkání a příjemnému popovídání
přispěli svým vystoupením děti z mateřské školy v Černé.

Blahopřejeme
V prosinci svá výročí
oslaví
paní Rudolfa Apltauerová
a pánové Karel Vrba a Jan
Štefek.

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

Smuteční
oznámení
V listopadu nás opustila
slečna Aneta Sochorová.

Jaký čas si přejeme?
Jistě většina z vás zaznamenala, že se v Evropské unii jedná o změně a nastavení
času, který by měl být po celý rok stejný, a každá země si může vybrat. Byl by tedy konec
přetáčení hodin dopředu, či dozadu, což mívá pro řadu lidí nepříjemné následky.
Nebude to však proces jednoduchý, pokud by si každá země stanovila jiný čas, mohou
nastat velké problémy.
Na facebookové stránce obecní kroniky jsem začátkem listopadu připravil anketu,
ve které mohli návštěvníci stránky hlasovat pro zachování času, který si přejí. Byla
vystavena týden a hlasovalo 33 lidí. Z nich 55 % chce nechat po celý rok letní čas, zbylých
45 % je pro čas zimní – tedy ten správný středoevropský.
Hodiny v naší republice přetáčíme od roku 1979 a již jsme si tak nějak zvykli. Přesto
si myslím, že správný by byl ten středoevropský (dnes nazývaný zimní), protože poledne má být ve 12 hodin a vše ostatní také v souladu s přírodou. Ale to je jen můj
názor, případně dalších minimálně 15 lidí v anketě. Vyjde-li to pak jinak, určitě se zase
přizpůsobíme.
frza
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Zprávy ze školy
V rámci projektu „Společně za památkami“ vyrazila 4. a 5. třída do Českého Krumlova
na prohlídku Hradního muzea a zámecké věže. Prohlídku nám zpříjemnil průvodce, který
nám zároveň připravil i výukové listy.
Protože byl hezký podzim, uspořádala naše škola „Drakiádu“.

S prvním sněhem jsme se začali těšit na Vánoce. Připravujeme výrobky na adventní
jarmark a nacvičujeme besídku. V prosinci budeme zdobit stromky a také půjdeme do lesa
dát něco dobrého zvířátkům.
Žáci ZŠ

Zprávičky ze školky
V listopadu jsme se převážně věnovali přípravám na
příjezd svatého Martina. Ten k nám ke školce v pátek
9. listopadu na bílém koni opravdu přijel, sníh, bohužel, nepřivezl. Ale díky němu jsme si opět mohli připomenout v krátkém vystoupení legendu, projít s lampiony obcí po jeho stopách, hledat poztrácené zlaťáky
a poklad, svézt se na koni, ochutnat martinské rohlíčky
(pečené s dětmi ve školce) a jiné dobroty (připravené
některými rodiči doma), zahřát se čajem a svařáčkem
(od paní starostky) z varné nádoby (od místních
a hasičů) a společně se dobře pobavit a popovídat si.
Všem moc děkujeme za podporu. Největší dík však
patří manželům Kudláčkovým za „Martina na bílém
koni“.
V dalších dnech jsme připravovali pásmo tanečků a hudební pohádku pro seniory z naší
obce. Věříme, že jsme jejich setkání v hotelu Racek příjemně obohatili.
Naše listopadové snažení bylo závěrem měsíce odměněno představením Pohádky
z našeho statku v podání divadelního souboru DIVADÉLKO PRO ŠKOLY.
Kolektiv MŠ
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Novinky v dotačních programech pro rodinné domy
Máme pro vás aktuální informace o změnách
v programech Nová zelená
úsporám a Dešťovka, které
byly vyhlášeny na podzim
tohoto roku. Možná budou
tyto změny pro vás významné a rozhodnete se požádat
o dotaci.
Program NOVÁ ZELENÁ
ÚSPORÁM je určený na zateplování domů, výstavbu
nových domů a využití obnovitelných zdrojů (solární
termické a fotovoltaické sys-témy, rekuperace, výměna
elektrického vytápění za
systém s tepelným čerpadlem a výměna lokálních topidel na tuhá fosilní paliva,
např. kamna využívaná jako
hlavní zdroj tepla na vytápění). Zásadní novinkou je
možnost realizovat zateplení domu svépomocí. Kdo si
troufá a má chuť zateplit si
dům vlastními silami, může
také požádat o dotaci. Podmínkou zůstává nutnost odborného technického dozoru.
Rozšíření nabídky se týká
také výstavby rodinných domů, kdy je možné získat
částku 150 000 Kč na lepší
nízkoenergetický dům. V do-

mě však musí být instalováno
řízené větrání s rekuperací.
Dále je možné čerpání
dotace na venkovní stínicí
techniku v podobě předokenních žaluzií nebo rolet.
Tyto prvky zabraňují v letních
měsících přehřívání místností a v zimě zabraňují únikům
tepla. Výše dotace se pohybuje od 500 do 1000 Kč/m2.
Změny byly vyhlášeny
i v programu DEŠŤOVKA,
který je zaměřen na využití
srážkové a odpadní vody
v domácnosti i na zahradě.
O dotaci na základní systém
(jímání srážkové vody k zalévání zahrady) mohou nově
žádat domácnosti ze všech
obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro
domy v obcích ze seznamu
tzv. suchých obcí, kde bylo
největší sucho). Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a bytových domů, ale
nově i majitelé obytných
rekreačních domů, které
slouží k trvalému bydlení
(tuto skutečnost jsou povinni doložit). Doba realizace
podporovaného opatření je
u novostaveb prodloužena
z 12 na 24 měsíců.

Oblasti a výše podpory:
– zachytávání srážkové
vody na zalévání zahrady
– dotace až 55 000 Kč
– akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady
i splachování v domácnosti
– dotace až 65 000 Kč
– využití přečištěné
odpadní vody jako vody
užitkové s možným
využitím vody srážkové
– dotace až 105 000 Kč
Pokud máte zájem o bližší
informace, můžete využít
bezplatné poradenství střediska Energy Centre České
Budějovice (ECČB), které vám
pomůže získat dotaci a současně zde můžete konzultovat technické řešení vašeho
domu a možná úsporná
opatření. Odborníci v ECČB
vám poradí, jak a čím efektivně zateplit dům, čím je
možné a vhodné ho vytápět
apod.
Kontakt: ECČB, náměstí Přemysla Otakara II. 25, České
Budějovice, tel.: 387 312 580,
bezplatná linka (záznamník):
800 38 38 38, email: eccb@
eccb.cz, www.eccb.cz.

Lipno Lake Resort hledá zaměstnance na HPP, pozici ÚDRŽBÁŘ

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
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06 ZPRAVODAJ
Projekt SE SOUSEDY II

Se sousedy II

projekt realizuje Úřad práce České republiky
na území zapojených obcí ve všech 7 okresech Jihočeského kraje

Jaký je cíl projektu?
Zpřístupnit vzdělávání a rekvalifikace lidem z venkova. Využít
lidem známého prostředí a přinést vzdělávání až k „nim domů“.
Přispět k vytváření pracovních příležitostí.

Co mohu vstupem
do projektu získat?
Získat nebo oživit dovednosti, které na trhu práce požadují
zaměstnavatelé a i takové, které budou užitečné i mně osobně.
Zvýšit svoji kvalifikaci a navíc získat díky mzdovým příspěvkům
pro zaměstnavatele snazší cestu k pracovním příležitostem.

Pro koho je určen?
Obyvatelům venkovských oblastí, uchazečům evidovaným na
úřadu práce a zájemcům, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností.

Co mě to bude stát?
Jen čas, který budu ochoten věnovat. Aktivity jsou pro
účastníky hrazeny z projektu. Navíc po dobu účasti v projektu
mohu získat např. příspěvek na dopravu, na hlídání dětí
předškolního věku, na různé průkazy a potvrzení.
Místa realizace – zapojené obce:

okres ČB: Dolní Bukovsko, Dříteň, Horní Stropnice, Jankov, Jílovice, Nové Hrady, Olešník, Pištín, Strážkovice, Štěpánovice,
Vrábče, Všemyslice; okres ČK: Benešov nad Černou, Besednice, Černá v Pošumaví, Křemže, Velešín, Vyšší Brod; okres JH
Budíškovice, Český Rudolec, Číměř, Dešná, Deštná, Chlum u Třeboně, Kardašova Řečice, Kunžak, Lomnice nad Lužnicí, Nová
Bystřice, Novosedly nad Nežárkou, Peč, Plavsko, Rapšach, Staré Hobzí, Strmilov; okres PI: Albrechtice nad Vltavou,
Bernartice, Dobev, Heřmaň, Chyšky, Kovářov, Mirotice, Protivín, Předotice, Sepekov; okres PT: Čkyně, Hracholusky,
Chroboly, Lažiště, Lenora, Lhenice, Netolice, Stachy, Strunkovice nad Blanicí, Svatá Maří, Vlachovo Březí, Volary, Zdíkov;
okres ST: Bělčice, Blatná, Cehnice, Čestice, Libějovice, Lnáře, Malenice, Myštice, Osek, Radomyšl, Střelské Hoštice, Štěkeň,
Únice, Vodňany, Volenice, Volyně, Záboří; okres TA: Dolní Hořice, Chýnov, Jistebnice, Malšice, Nadějkov, Nemyšl, Tučapy,
Želeč.

Se sousedy II (Zaměstnanost venkova v Jihočeském kraji), reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000033
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Karel Ruso vzpomíná – 3. část – dokončení
Hned v úvodní části jsem
popsal celkové úspěchy
Karla Ruso, kolik medailí
již získal, kolik zemí navštívil a jak pokračuje dále.
Zatím stále již několik let
drží světové rekordy ve
své kategorii, a to v dřepu
a v mrtvém tahu.
Mohli bychom si nyní
Karle vysvětlit, jak vlastně
probíhá nominace na
mistrovství? Například
na zářijové Mistrovství
světa v Mongolsku byli
nominováni čtyři muži
a jedna žena.
Než k nominaci dojde,
nejdříve probíhá mistrovstí Oblastí, pak mistrovství
Čech, pak republiky a teprve poté je nominace. Šedesát dnů předem nominuje
každý stát určitý počet závodníků(např. 10, 15 atd.)
a k tomu přikládá výkony,
které jednotliví závodníci
dosáhli ve své zemi. Nominovaní si pak prohlédnou
tabulky, kde mohou poznat,
jak na tom kdo je oproti jiným, zda má nějakou šanci
a zda se tedy vyplatí tam jet.
Pokud ano, tak jede, pokud
ne, tak se odhlásí. Takže třeba z původních 15 jich jede
nakonec jen 5. Ti, kteří mají
největší šance na úspěch.
Je to pochopitelné, protože

silový trojboj není profesionální sport, jeho podpora
je velmi malá, hráči si shání
různé sponzory, a tak jedou
na dané Mistrovství skutečně jen tehdy, když je šance
na úspěch.
Jsem občanem Nymburka,
závodím za Sokol Nymburk,
a tak mi právě toto středisko hodně pomáhá.
Dovol, abych ještě jednou
shrnul Tvé dosavadní
úspěchy. Získal jsi:
– 39 zlatých, 24 stříbrných
a 15 bronzových medailí,
– byl jsi vyhlášen nejaktivnějším trojbojařem desetiletí,
– Zlatého a Stříbrného
Nymburského lva,
– 2 x nejlepším sportovcem regionu Nymbursko,
– první v soutěži České federace o Srdcaře roku,
– jako první Čech jsi byl
uveden do Síně slávy ve
španělské Malaze v roce
2017 (za 40 let existence
je vás jen 16 v Evropě)
Zkus prosím zhodnotit
krátce svůj dosavadní
osobní i sportovní život.
Spokojenost?
Cítím se spokojený, neohlížím se dozadu, ale spíše
dopředu. Pokud vidím, že
bych někde uspěl, snažím

se tam vždy dostat, i když
rozhoduje pak federace. Tomuto sportu jsem věnoval
všechny síly, když jsem stavěl
v Nymburce dům, postavil
jsem si zároveň posilovnu,
udělal železobetonovou podlahu, aby vydržela nárazem
činek. Vše tomuto sportu
věnuji i v současnosti. Pracuji
soukromě, montuji žaluzie,
vestavěné skříně a podobně,
takže tréninku věnuji čas
až po práci. To bývá většinou večer od půl deváté do
půlnoci, jinak nestíhám. Trénink však nevynechám, na
vše se poctivě připravuji. Bohužel dnešní mladí by všechno chtěli mít hned a rychle,
zejména medaile ve sportu.
Karle, děkuji Ti za příjemný rozhovor a přeji Ti ještě
další úspěchy na sportovním poli a v osobním životě
mnoho zdraví, spokojenosti
a úspěchů. V naší obci jsi
vyrůstal, zanechal zde své
kořeny a prostřednictvím tohoto rozhovoru jsi se trvale
zapsal do řad našich pamětníků. Tvé úspěchy jistě v budoucnu ocení naši potomci.
Na závěr: Karel Ruso získal
dne 3. října 2018 na Mistrovství světa v Ulanbátaru
v Mongolsku svou 40. zlatou
medaili. Gratulujeme.
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Trochu jiný pohled na advent
Advent, či adventní období, které právě prožíváme, by mělo být, z křesťanského hlediska, obdobím
pokání, rozjímání a duchovního zklidnění. Tradiční
zvyk, pocházející z Německa, jehož základem bylo
kolo od vozu darované dětem v sirotčinci a ozdobené
svíčkami na každý adventní
den. Tak je to historicky datováno od roku 1839. Věnec
se čtyřmi svíčkami je znám
od roku 1860.
V současnosti prakticky
veškeré sdělovací prostředky skloňují advent ve všech
pádech. Popisují všechny
zvyky k tomuto období se
vztahující, rozebírají historii
ze všech stran.
Proto mě v této souvislosti zaujal fakt, že ve všech
dřívějších kronikách obce
Černá v Pošumaví nenajdeme o adventu ani zmínku.
Přitom je psali kronikáři
němečtí, kde tento zvyk
započal. Pozornost je věnována především samotným
Vánocům a typickým jídlům
během Vánoc.
V kronice obce Černá
z období let 1924 až 1933
se dočteme, že na Štědrý
den se vždy podával chléb,
ve kterém byly zapečeny
suché hrušky, hrozinky, fíky

a jiné ovoce a který prý byl
velmi chutný.
Kronika obce Bližná z let
1922 až 1940 zase popisuje, co všechno se na Štědrý den předkládalo k jídlu.
Každý rodinný příslušník
i člen čeledě dostal vánočku, máslo, koblihy, kávu,
med, sirup a chléb. Nenajdeme ani zmínku o tom,
co se tehdy předkládalo
k štědrovečerní večeři. Pouze konstatování, že o Vánocích musí být k obědu
hovězí maso a šunka se
zelným salátem.
Mikuláš a čert Ruprecht,
kteří chodili 5. nebo 6. prosince přinášeli dětem malé
dárky, často však i brambory a shnilou řepu.
Zůstanu stále v čase vánočním, zaměřím však svou
pozornost trochu jiným
směrem. Pro nás dnes již
neznámým pojmem, ale pro
tehdejší život na vesnici důležité, byly takzvané střídací
dny. Říkalo se jim též selské
prázdniny. Bylo to období
od svátků vánočních do Tří
králů, kdy veškerá práce,
s výjimkou nakrmení hospodářského zvířectva, stála.
Vždy 27. prosince, který byl
nazýván Janův den, docházelo v celé farnosti k výměně čeledě. Každý, kdo byl

v pracovním poměru a nebyl během léta zaměstnavatelem takzvaně zamluven
i na další rok, musel počítat
s mlčenlivou výpovědí. Otevřená výpověď se dávala
jen tehdy, pokud kterákoliv
strana hrubě porušila pracovní řád. Výpovědní lhůta
byla čtrnáctidenní. Čeleď se
najímala 24. června, na den
sv. Jana, každý najatý dostal
„vstupní peníz“ ve výši 20
až 50 korun.
Nově najatému čeledínu musel zaměstnavatel
dovézt z jeho starého místa truhlici, později skříň na
šaty a určit výši mzdy, která je vyplácena v penězích
a v naturáliích. Tak například velký čeledín dostával
mzdu 1 000 až 1 200 korun
a velká děvečka 800 až 900
korun.
V naturáliích dostávali
muži 1 korec žita, 3 pytle
brambor, 4 košile a 2 haleny. Ženy pak jedny látkové
šaty, 1 korec žita, 3 pytle
brambor, 20 metrů česané
látky, 1 látkový šátek, 2 košile, 2 haleny, 1 sukni a ložní
povlečení.
Mzdy čeledě, jak uvádí
zápis, byly o Vánocích roku
1932 všeobecně sníženy
o 200 až 400 korun. Na sedláky a ostatní obyvatele byla
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před Novým rokem vydána
zostřená exekuční nařízení.
Nezaplacené daně byly vymáhány bezohledně a s veškerým důrazem. Zabavování
a dražby byly na denním
pořádku.
Uvádí se, že bývalému
starostovi a hostinskému
v Mokré exekutoři, kteří nečekaně přijeli s auty, naložili
veškerý dobytek a odvezli
do Krumlova. S velkou bídou dali sedláci v Mokré
dohromady sedm tisíc ko-
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run, aby svého souseda
ochránili od ztráty. Velká
hospodářská krize dolehla
na všechny.
V roce 1934 si mohli nakoupit například kilogram
pšeničné mouky za 3,20 Kč,
1 kg brambor za 0,40 Kč,
1 kg kostkového cukru za
6,40 Kč, 1 velkou veku chleba
za 8 Kč, 1 vejce za 0,50 Kč.
Zajímavé jsou i ceny
dobytka z této doby. Například kůň (označují jako
bezvadný), starý čtyři roky,

stál 3 000 až 3 200 Kč, čtyřletá kráva 1 500 Kč, jedno
tučné prase čtyři koruny za
kilo. Zemědělec platil za rok
daně ve výši 1 200 až 1 300 Kč.
Adventní vánoční období
nebývalo jen časem radostí
a spokojenosti, dost často
bylo doprovázeno i starostmi.
Život nebýval lehký a s nikým se moc nemazlil, lidé
však byli mnohem skromnější a s myšlenkou na Boha
snáze vše překonávali.
Frza
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Vzpomínky – každý měsíc jedno foto
V tomto vzpomínkovém seriálu se pokouším
uveřejňovat starší fotografie s větším počtem
osob. Dnešní foto má pořadové číslo 24 a pochází
již z dávnější doby, kdy
se u nás ještě formovalo
a částečně i hrálo hokejové mužstvo. Trenérem byl,
již dnes zesnulý, Miroslav
Lavička a poznání dalších
chlapců je již na vás – našich čtenářích.

Pracovní příležitost – nabídka práce

www.cernavposumavi.cz
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Přesmyčky jmen a příjmení
některých našich spoluobčanů
Vážení a milí, dovolil jsem si uvést některá vaše jména a příjmení v přesmyčkách tak, jak to
dovede určitý počítačový program. U řady jmen, která jsem zkoušel, však nic smysluplného
nevychází a tak doufám, že ti z 50 zde uvedených, to přijmou s humorem a nikdo se neurazí.
Je to přece jen zábava.
KASAL VLADIMÍR – SLADILA RAKVÍM
FIKAR JAN – KRAJ FINA
RULÍŠEK PETR – UŠKRTÍ PERLE 		
KUČÍREK PAVEL – VEČÍREK PUKAL
BOUŠKA RADEK – BRADKA KOUŠE		
BANDURA MICHAL – AMBULANCI HADR
NOVOTNÁ MARCELA – NORMOVANÁ CELTA
BALOUNOVÁ MARKÉTA – BLOKOVANÁ
AMATÉRU
ČERKL DOMINIK – DONIČIL KRKEM
PEKÁREK VLASTIMIL – KLESTILI PRAVÁKEM
ZEMANOVÁ RADKA – NÁKAZA ODVAREM
SUCHÁNEK JAKUB – JUNÁKA CHEBSKU
HOVORKA VÁCLAV – CHOVAL KÁVOVAR
KOUTNÁ MARCELA – NECUKAL AORTÁM
KANTOR STANISLAV – NATANKOVALI SRST
DANIELOVÁ JANA – OJI NENADÁVEJ
HOLUBOVÁ ALENA – UBOHÁ NEVOLALA
SOMORA MILAN – MASO MARNILO
SMOLENOVÁ BOHUMÍRA – OSLABOVÁNÍ
			HUMOREM
LAVIČKA PETR – LEPIČ KRAVAT
HEZOUČKÁ JANA – NEHÁZEJ KÁČOU
HABERLANDOVÁ LENKA – BAVLNKA
NEODEHRÁLA
KOUDELKA JAROSLAV – ODKRAJOVAL
KLAUSE
SIROTKOVÁ IVANA – OSIKOVÁ TRAVINA
FRIEDL OTA – ELITA FORD

RAKOVCOVÁ MILENA – NEMÁVALO
RACKOVI
ČERNÁ ZDENA – NEZAČNE RÁD		
HARAZINOVÁ LUDMILA – ZARÁMOVALI
HLADINU
PŘIBYLOVÁ MARTINA – PŘIVÁBILY MARATON
HOMOLKOVÁ OLGA – MÁGOVO ALKOHOL
BRUNEROVÁ EVA – VAROVÁN UBERE
FOLTOVÁ DANA – DÁVALA FOTON
NERUDOVÁ JITKA – INDUKOVAT RÁJE
KORTÁNOVÁ HANA – OKTANOVÁ RÁHNA
MARKOVÁ ILONA – LANA KOMÁROVI
POMPE MARTIN – PROMNI TEMPA
MACHALOVÁ MAGDALENA – NADECHOVALA
AMALGÁM
POLÁK BOHUMIL – KLOPIL HOUBÁM
MELOUNKOVÁ JANA – MAJÁK NEOVANULONOVÁKOVÁ MARCELA – MRAVENCOVÁ KOALA
PEKÁRKOVÁ DANA – DÁRKOVÁ KANAPE
VRBA KAREL – BRALA KREV
KONDÝSKOVÁ EMA – DÁVANÝ KOKOSEM
BLÁHOVÁ MARCELA – BLECHA RÁMOVALA
DVOŘÁKOVÁ DANIELA – NEDOVAŘILA
VODÁKA
VÁLA RADEK – VADA KRÁLE
ZEMAN MARCEL – MRAZENA CLEM
VAJLIKOVÁ HANA – KOVANÁ JIHLAVA
PÁRTLOVÁ PAVLÍNA – PRÁVOPLATNÁ VÍLA
ZÁHORA FRANTIŠEK – ROZTÁHNEŠ FIKARA
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Frymburk č.p. 23

Program
na prosinec 2018

PROGRAM PRO DĚTI

DĚTSKÝ KLUBÍK / 20 Kč
úterý 09:30 – 11:30
Téma: 4. 12. Mikulášská nadílka.
11. 12. Sportovní hrátky.
18. 12. Vánoční tvořeníčko.
DĚTSKÁ HERNA A PIN-PONG / 20 Kč
každý čtvrtek 15:30 – 17:30
Termíny: 6. 12., 13. 12., 20. 12.

POHYBOVÉ AKTIVITY

POWER JÓGA S ELEN / 80 Kč
každé pondělí 19:00 - 20:00
každý čtvrtek 18:00 - 19:00
STOLNÍ TENIS / 20 Kč
dle domluvy na tel.: 774 070 463

PROGRAM PRO SENIORY

SENIOR KLUB / 20 Kč
každou středu
9:00 – 10:00 Jóga a mindfulness pro seniory s Marcelou.
10:00 – 11:00 Přátelské posezení v seniorklubu.
12. 12. – od 10:00 – 11:00 Zpěv koled – příprava na večerní akci Česko zpívá koledy.

AKCE – WORKSHOPY – SEMINÁŘE

FRYBURSKÉ PEKLO
středa 5. 12. 2018 od 18:00 hod.
Večerní akce ve spodní části Frymburského náměstí organizovaná ve spolupráci s „Maminama"
a místními hasiči. Kouzelné efekty, přílet anděla z kostelní věže, Mikulášská nadílka, pekelné
dovádění a čertovské aktivity, občerstvení.
VÁNOČNÍ ADVENTNÍ TRH
pátek 7. 12. 2018 od 15:00 – do 19:00 hod.
Ulice před budovou FČASU se promění v malý útulný trh, kde se můžete těšit na stánky s vánoční
tématikou, oblíbenou „vetešinu", domácí výrobky. Ve vnitřních prostorách bude probíhat tvořivá
dílna pro děti. Občerstvit se budete moci teplými dobrotami a nápoji.
PLSTĚNÍ – VYROBTE SVÝM BLÍZKÝM DÁREK K POTĚŠENÍ
úterý 11. 12. 2018 / cena od 150 Kč do 250 Kč
Workshop – výroba z ovčí vlny – vlastnoruční výroba zvířátka, anděla nebo skřítka, dle vaší vlastní
volby. Rezervace u V. Račákové na tel. 776254700 nejpozději do 9. 12. 2018, více na fcb.
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY / PŘED KULTURNÍM DOMEM
středa 12. 12. 2018 – od 18:00 hod. zpěv známých vánočních koled
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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 23. prosince 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

