obce Černá
v Pošumaví

VYHLÍDKOVÝ BĚH KOLEM ČERNÉ

...již tradiční závod velkých i malých běžců
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Usnesení

Zprávy ze školy
I str. 4

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Černá

Seriál k 750. výročí
I str. 5

1) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví určuje ověřovatelé
zápisu: Jan Křivohlávek, Petra Valnohová a zapisovatel
Ing. Magda Machalová.

Zprávičky ze školky
I str. 6
Karel Ruso
– pokračování
I str. 7
Vyhlídkový běh kolem
Černé
I str. 8–10

v Pošumaví, konaného dne 29. 10. 2018 od 17:00 hodin.

2) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schvaluje program
ustavujícího zasedání.
3) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví schvaluje veřejné
hlasování.
4) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí starostu
obce Černá v Pošumaví Irenu Pekárkovou.

Vítání nových občánků
I str. 11

5) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí neuvolněného
místostarostu obce Černá v Pošumaví Mgr. Bc. Tomáše
Thona.

Setkání seniorů
I str. 12

6) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví zřizuje finanční
výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Vzpomínky – jedno foto
I str. 16

7) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví volí předsedu
finančního výboru Ing. Lucii Wudyovou.
8) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.407,- Kč za
měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018.
9) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce předsedy výboru finančního
a kontrolního ve výši 2.757,- Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována od 1. 11. 2018 a nebude poskytována
v souhrnné výší.

Boží muka v Hubenově

10) Zastupitelstvo obce Černá v Pošumaví v souladu s § 72
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu členu zastupitelstva bez dalších funkcí 1.379,- Kč
za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018
a nebude poskytována v souhrnné výši.
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Nová vrata na hasičárně – upozornění

Blahopřejeme

V letošním roce se podařilo paní starostce získat dotaci
na pořízení nových garážových vrat, které byly po prázdninách v hasičárně nainstalovány.
Tímto krokem došlo ke zvětšení prostorů zásahové
jednotky, a to předsazením nových sekčních vrat před
stávající křídlová, čímž se zvýšila akceschopnost jednotky,
neboť bude nyní umožněno parkování všech zásahových
automobilů a člunu v hasičárně. Zároveň tak jednotka
získala více prostoru pro provádění údržby techniky.

V listopadu svá výročí
oslaví
paní Marie Kročáková,
paní Mária Pajpachová,
paní Zdeňka Pivcová,
paní Hana Váchová,
pan Zdeněk Zlámal,
pan Vilém Augsten,
pan Jozef Krcho a
pan Václav Kříž.

Co se však týká Vás, je skutečnost, že instalací vrat
došlo k faktickému oddělení prostor SDH a JSDH. Jedná
se o to, že nyní bude vstup na akce do zázemí SDH, tedy
do hasičárny s výčepním okénkem, přes pergolu, nikoliv
garáží. Abychom Vám vyšli vstříc, máme v plánu začátkem
příštího roku udělat k pergole zpevněný chodník, abyste
nemuseli chodit trávou.
Soptík

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

Smuteční
oznámení
V říjnu nás navždy opustil
pan Vladislav Pekárek.

Amenity Resort Lipno přijme recepční
Amenity Resort Lipno přijme recepční do SportAreny na HPP či dohodu.
Nástup možný ihned.
V případě nutnosti možnost přechodného ubytování,
zaměstnanecké výhody v možnosti využití sportovní haly, wellness a ubytování
za zaměstnanecké ceny v dalších resortech Amenity.

Životopisy zasílejte na truhlarova@amenity.cz,
či volejte na 777 570 883.
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Zprávy ze školy
V měsíci říjnu jsme se v rámci celoročního projektu „ Společně za památkami „ zúčastnili
tanečního pořadu „S country tanci do stodoly“ pana M. Procházky z Loučovic. Program se
všem velmi líbil. Žáci si nejen zatančili, ale i se aktivně zapojili do programu a dozvěděli se
něco z historie tanců.

Při hodinách Vv, Pč a ve ŠD žáci malovali dýně a vytvářeli jiné pěkné výrobky. Tímto
děkujeme paní R. Jedličkové a P. Provodové za poskytnutí materiálu.
Žáci ZŠ

AQUALUNG club Frymburk informuje
Oznamujeme široké veřejnosti a členům Aqualung clubu, že letošní výcvik dětí
(podzim 2018 a zima 2019 ) začíná 3. 11. 2018 a bude pokračovat každou sobotu až do
8. 12. 2018 (mimo 10. 11.) v bazénu Český Krumlov od 9.00 do 10.30 hod.
Odjezdy: V. Brod 8.15 od kina – ( Bus Pavelec), Lipno 8.15 , Frymburk 8:30, Milná 8:35,
Černá 8:40 (Bus Boháč Miloš).
Od 5. 1. 2019 do 30. 3. bude výcvik pokračovat v bazénech Frymburk, Lipno a České
Budějovice. Tímto moc děkujeme za příspěvek od společnosti LIPENSKO s.r.o. na pořízení
nových oddílových trik.
Nový zájemci se mohou hlásit předem na tel. 777 788 630 – Aqualung club-klub
sportovního potápění z.s.
Boháč Miloš

www.cernavposumavi.cz
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Seriál k 750. výročí první zmínky o naší obci
VŠECHNO MUSÍ JEDNOU SKONČIT – ZÁVĚREČNÝ DÍL
Od začátku letošního ro- načase seriál ukončit. Bude
ku jsme si zde připomínali to tentokrát trochu netranejdůležitější historické udá- diční, a to formou kvízu.
losti naší obce, k výročí byla
Ve dvaceti otázkách odvydána i publikace, a tak je povíte a), b) nebo c) a zaškrt-

nete si vždy první písmeno správné odpovědi. Všech
dvacet písmen za sebou pak
tvoří tajenku.
Příjemnou zábavu – frza

Naše obec světově proslula těžbou – a) vápence, b) tuhy, c) rašeliny
Nejstarší chatovou oblastí je – a) Jestřábí, b) Na Výsluní, c) Radslav
S Lužním závodem tuh. dolů byla nejvíce spojena osada – a) Žlábek, b) Ořechovka,
c) Hodňov
Významným odvětvím Státních statků bylo – a) chov krav, b) pěstování lnu, c) brojleři
Dolní Vltavice se německy jmenovala – a) Eggetschlag, b) Stuben, c) Untermoldau
Zakladatelem naší obce byl – a) Hirzo, b) Krčín, c) král Václav I.
V Muckovských vápencových lomech najdeme – a) impozantní pilíře, b) propast,
c) krápníky
U Dolní Vltavice stojí nejstarší kaplička nesoucí jméno – a) Watzl, b) Stinny, c) Anderle
Nejdéle sloužícím farářem v naší farnosti byl – a) Prachař, b) Staně, c) Tkáč
Po II. sv. válce byli na základě dekretů něm. obyvatelé – a) převezeni, b) odsunuti,
c) vyhnáni
Významnou surovinou zde, zvlášť pro tuh. doly, byl – a) kámen, b) vápenec, c) rašelina
Obce i všechny firmy provádí na konci roku – a) inventuru, b) propouštění, c) nic
Dolní Vltavici povýšil v r. 1669 podruhé na město – a) Schwarzenberg, b) Eggenberg,
c) Rožmberk
Významným naším rodákem byl spisovatel – a) Reif, b) Schimmann, c) Urzidil
Pivovar v Černé v r. 1568 založil – a) Vilém z Rožmberka, b) Krčín, c) Eggenberg
U Muckova těžený vápenec se zpracovával ve – a) vápenici, b) kamenném lomu,
c) st. statku
Informační středisko zkracujeme obvykle jako – a) centrum, b) středisko, c) íčko
Hirzo z Klinkenberga daroval majetek klášteru – a) Vyšší Brod, b) Zlatá Koruna,
c) Krumlov
Osada Bednáře se též jmenovala – a) Emry, b) Vyžbohy, c) Rybáře
Zpočátku patřily všechny naše obce pod rychtu – a) Černá, b) Vltavice, c) Mokrá
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Zprávičky za školky
Měsíc říjen byl ve školce ve znamení pestrého podzimu. Hned na počátku nás paní
H. Flíčková z VLS Horní Planá zasvětila do tajů podzimního lesa v naučném programu
Co nám šumí nad hlavou.
Kromě blízkého okolí jsme se také
zaměřili na naši školní zahradu, kterou
jsme za pomoci rodičů při společné akci
Uspávání zahrady společně upravovali a připravili tak na zimní odpočinek.
Kromě drobných prací na zahradě jsme
si v ohni upekli brambory a ochutnali
spoustu dobrot, které rodiče, ale i my
s dětmi ve školce, připravili z podzimních
plodů. Za tuto „hostinu“ moc děkujeme.
Rodiče nám pomohli ještě jednou, a to při další tradiční akci Mami, tati, pojď si se
mnou hrát … a portfolio udělat“, která byla tentokrát zaměřená na vytvoření „osobní
knížky“, do které si bude každé dítě zakládat důležité údaje a okamžiky v MŠ a bude jej
provázet po celou dobu, než odejde do ZŠ.
Nechybělo nám ani kulturní vyžití, tentokrát při hudebním programu agentury
AHOJKY Cesta do pohádky, kterého se zúčastnili i naši kamarádi ze ZŠ. A dále při návštěvě
Domova důchodců Horní Planá, kde jsme s několika staršími dětmi vyzvali babičky
a dědečky na „souboj“ při hraní různých stolních her. Přepravu nám zajistili místní hasiči
s řidičem panem Homolkou, za což moc děkujeme.
Ve školce v tomto měsíci začal fungovat nový kroužek Věda nás baví pod vedením
lektorky Mgr. Anny Polákové, Ph.D., která jej se svým manželem – Tesařství Polák – sponzoruje. Doufáme, že spokojené děti, rodiče i paní učitelky budou manželům Polákovým
dostatečným poděkováním.

Předvánoční odpoledne s keramikou pro děti
Chtěli byste si vyzkoušet práci v keramické dílně a něco si vyrobit? Nyní máte šanci... :-)
Kde: Selský dvůr, Kladné u Kájova
Kdy: středa 21. 11. 2018 (odjezd busem v 15:16 ze zastávky v ČvP)
Vhodné pro děti od 6ti let, u mladších je nutný doprovod.
Více info a přihlášky:
Anna Poláková, 723 583 574, annapol.1@seznam.cz
Míša Dvořáková, 721 668 105, misule007@email.cz

www.cernavposumavi.cz
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Karel Ruso vzpomíná – 2. část
Naposledy jsme hovořili
o vojenské službě, co
následovalo pak?
Po vojně jsem podepsal
přestup k policii, ale vlastně jsem stále jenom vzpíral,
tehdy už jako instruktor. Na
soustředění se jezdilo do
Nymburka, kde bylo sportovní centrum a tam jsme
prakticky nejvíce trénovali.
Jenomže přišlo zranění, měl
jsem problémy s kyčlí, a tak
jsem s vrcholovým sportem
na nějaký čas musel skončit. Nymburk se mi pak stal
osudný, našel jsem si tam
manželku, postupně přišly
děti, postavil jsem dům a již
natrvalo tam zůstal.
Když se mé zranění vyléčilo, ještě nějakou chvíli
jsem koketoval se vzpíráním, ale už to nebylo ono,
i ta naše původní parta se
postupně rozpadla. Při vzpírání jsem se potkával s Otou
Zarembou a mnoha dalšími
známými sportovci, i když
byli již mnohem starší. (Čas
od času míváme různé akce,
na kterých se potkáváme,
zrovna před týdnem /polovina srpna 2018 – pozn. F.Z./
jsme se s p. Zarembou setkali).
V té době, kdy mi bylo
asi 22–23 let, jsem zjistil, že
existuje tzv. silový trojboj,
a ten mě postupně uchvátil.

Vznikla nová parta a začali
jsme to postupně rozjíždět.
Závodil jsem za Sadskou
u Nymburka, pak jsme téměř všichni přešli ze Sadské
přímo do Nymburka a silový trojboj se stal mou hlavní
náplní.
Myslím, že nyní je zrovna
čas k tomu, abys nás seznámil s tím, co to vlastně
je ten silový trojboj.
Silový trojboj existuje
v Evropě již 40 let. Skládá
se ze tří disciplín, a to dřep
s činkou, benčpres, což je
vlastně tlak v lehu na lavici,
a třetí je mrtvý tah.
Jednoduše řečeno: při
dřepu převezmu činku, zaujmu vzpřímený postoj, na
znamení rozhodčího udělám hluboký dřep a pak
zase přejdu do základního
postavení a činku položím
na stojany. Nesmím se pohnout ani dopředu, ani dozadu, či do strany, nebo se
nějak odrazit.
Benčpres se dělá na lavici, kdy ležím na zádech, nohy
mám opřeny o podlahu, činku vezmu ze stojanů, nebo
mi ji pomocníci podají do
napjatých předpažených rukou. Na povel rozhodčího
ji pak spustím na hrudník
a opět nataženými pažemi
zvednu do výšky a odložím

na stojany. Vše je na povely
rozhodčích.
Při mrtvém tahu mi leží
činka vodorovně před
chodidly a musím plynule
zdvihnout činku do vzpřímeného postoje a teprve na povel rozhodčího ji
mohu odložit na podlahu.
Všechno rozhodují tři
rozhodčí, a jestli to dělají
správně, tak na to dohlíží opět tři členové poroty,
kteří mohou v případě pochybení i změnit jejich rozhodnutí.
Jak takový závod vlastně
trvá dlouho?
Velice stručně řečeno:
např. v 8 hodin začne vážení, do půl desáté mám
čas na upravení váhy. V 10
hodin začne závod, všichni
závodníci udělají 3 pokusy
u první disciplíny – dřepu.
Pak se stejně tak pokračuje
i u druhé a třetí disciplíny,
zde se však již bojuje o celkové umístění. Pak se sčítají
body, v každé disciplíně ty
nejlepší výkony. Výpočet je
dost složit, protože zde hraje roli např. váha sportovce.
Soutěž např. u mé kategorie
66 kg skončí asi ve 12 hodin,
čili celé to trvá 4 hodiny. Pak
pokračují ostatní kategorie,
nejvyšší je +120.
frza – pokračování!
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Vyhlídkový běh kolem Černé
V sobotu 6. 10. 2018
se uskutečnil již 4. ročník
Vyhlídkového Běhu Kolem
Černé.
Předem bych chtěla poděkovat všem, díky kterým
se závody již tradičně konají a pak také všem, kteří se
letos do příprav a podpory
organizace závodu zapojili
poprvé. Na prvním místě je
třeba poděkovat Obci Černá v Pošumaví za podporu,
zázemí a veškerou pomoc,
bez které by závody vůbec
nevznikly.
Dále bych chtěla poděkovat Janu Řehulovi a jeho
TAP (Triatlonová Akademie
Plzeň) – každý rok nám
přiveze spoustu závodníků
a osobně se stará o to, abychom měli vše potřebné
a závody proběhly na kvalitní úrovni. Bez jeho podpory
si tyto závody už ani neumím představit.
Další běžce nám již tradičně vozí atletický manažer a mezinárodní atletický
rozhodčí Zdeněk Simon,
letos nám přivezl vítěze
i vítězku závodu. Hotel Racek věnoval těmto běžcům
ubytování se snídaní a Markovi (Služby Černá) přispěli
částkou 1 000,- na pohonné
hmoty, takže pan Simon,
nemusel vše platit za svého.

Nemalý dík patří také dalšímu mezinárodnímu rozhodčímu, Janu Kervitzerovi,
který přijel na své vlastní
náklady z Prahy a Pension
Sen ho ubytoval s příjemnou slevou. Moc děkuji. Pan
rozhodčí se také postaral
o pár fotek.
Stejně jako každý rok, ani
letos by se závody nemohly
konat bez podpory hasičů
a lidí z obce, kteří pomáhali
před závody, během závodů (na registraci i na tratích)
i po závodech. Nemám tu
prostor na to, poděkovat
všem jmenovitě, tak se předem omlouvám všem, na
které se nedostalo.
Děkuji tedy paní starostce Ireně Pekárkové za velkou pomoc, Petru Štěrbovi
(věnoval oranžové značení
v hodnotě víc jak 1 000,- Kč),
panu Ing. Štefanu Smole-

novi (věnoval 2 000,- Kč na
moderátora), Růžence Šimáčků, která napekla úžasný buchty pro závodníky.
Za hladce probíhající registraci závodníků děkuji
paní učitelce Klikové a Vlastovi Šroubkovi (zkušený organizátor závodů Zlatý týden Emila Zátopka), který
přijel na své náklady z Plzně
a zapůjčil mj. měřící kolečko, nebo značkovací kužely.
Holkám hasičkám, které se
kompletně starali o občerstvení a závodníky jak před
startem, tak po doběhu do
cíle. Standovi Mouchovi,
který již tradičně pomohl
na okruhu Bližná. Panu Foltovi, který se každý rok stará
o bezpečnost běžců při průběhu křižovatkou.
Děkuji Petru Rulíškovi za
to, že se vydal na trasu 18,6
km na kole, tak aby jel před
prvním běžcem. Vzhledem
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k tomu, že běžci jsou často rychlejší do kopce než
cyklisti, tento úkol pro něj
nebyl žádnou procházkou,
poradil si s tím bravurně.
Děkuji mu a spoustě dalším
z naší obce i okolí.
Všichni výše jmenovaní
pracují bez nároku na honorář a mnozí z nich investují kromě svého volného
času i vlastní peníze. Bez
jejich podpory bychom tyto
závody opravdu dělat nemohli.
Vneposlední řadě velký
dík patří partnerům, díky
kterým máme ceny a občerstvení pro závodníky i pořadatele. Děkuji tedy Jednotě Kaplice, Pekárně Horní
Planá, panu Leštinovi a Šumavskému pramenu, Petru
Benešovi a Kempu Jestřábí, Davidovi Neumannovi
a jeho Windy Pointu, Petru
Urbanovi a jeho Adventura
Parku a dalším.
Ceny věnoval i Exot Hobby, Sympact trade (stará se
nám o medaile a poháry),
Lucie Krušinová z Mary Kay
(věnovala kosmetiku pro
všechny ženské kategorie),
Magnus Packaging (věnoval hromadu dřeva), Kilt
po česku a Tiskárna Černý
(speciálně děkuji paní Černé, která na nás myslela
i přesto, že jsem jí téměř rok
nekontaktovala).
Na start letošních závodů
se postavilo skoro sto lidí
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a to navzdory tomu, že letošní ročník provázelo několik organizačních komplikací
(Například díky evropské legislativě GDPR, se stěhoval
web běhu, a teprve 14 dní
před závodem se povedlo
ho zprovoznit.).
Díky spojení mnoha lidí
a podpoře několika firem se
závod povedl.

Příjemné počasí na trať
dětských závodů přilákalo více dětí než vloni, a to
i navzdory prodlouženým
tratím. Nejvíce dětí bylo
místních, za což jsme hodně rádi. Na všechny děti čekala v cíli medaile, koláček
s občerstvením a drobné
dárečky, které si mohli vybrat a odnést.
Na trati pro nejmladší
účastníky jsme letos dokonce zaznamenali rekordní
účast. Všem dětem i jejich
rodičům chci tímto velmi
poděkovat o zapojení do

této akce a doufám, že dorazí i příští rok.
Trať hlavního závodu
byla i letos, rozdělena na
dvě části tedy na 9,3 km
a 18,6 km. Letos však poprvé byla účast na obou tratích vyrovnaná. Možná to
bylo tím, že jsme letos zrušili
trať 2,5 km a mládež mezi
15 a 18 lety běžela také 9,3
km. Zvládli to všichni statečně, čímž jim chci tady
veřejně zatleskat. Tato první
polovina trati, je poměrně
náročná (běží se dvakrát
k vysílači).
Nejvíce jich bylo z oddílu
Triatlonová Akademie Plzeň
(TAP), takže není divu, že
právě od TAP přišel návrh na
úpravu tratě pro příští ročníky. Kdy mladší děti (15–16
let a mladší) by vynechaly
Radslav z Bližné by rovnou
běžely do Černé. Tím by
jejich trať měřila „jen“ cca
6 km. Díky této připomínce
se tedy můžeme těšit, že
příští rok se tratě hlavního
závodu rozšíří i o tuto kratší
variantu.
Nejrychlejším
mužem
z Černé se letos stal Petr
Urban a doběhl si tím pro
finanční odměnu 500,- Kč.
Bohužel kategorii Nejrychlejší žena z Černé se letos
nepovedlo obsadit. Věřím,
že místní se nechají inspirovat a příští rok se hojně
zúčastní.

www.cernavposumavi.cz
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I letos jsme vypsali Bosé
kategorie a suveréně v ní
zvítězil populární běžec Tomáš Zahálka (mohli jste ho
vidět třeba v pořadu pana
Krause), doběhl si tím pro
vlastní karikaturu, kterou
nám do soutěže věnoval
kreslíř Mirek Vostrý (www.
mirekvostry.cz). Tomáš slíbil, že až bude karikatura
hotová, tak nám pošle její
fotku.
Hlavní cenu závodu –
ubytování pro 2 s polopenzí – věnoval Hotel Racek.
Tuto cenu si domů odvezl
za čas 1 hod 10 min a 18
sekund náš přední atlet,
český reprezentat Vít Hlaváč
a stanovil tím nový traťový
rekord. (Jen tak pro zajímavost v českých tabulkách
mu letos patří 21. místo
a jeho letošní osobní rekord
na silničních 10 km je 32

min a 51,01 sekund.) Další
pěknou cenou, kterou získal je 2 hod půjčení katamaránu z kempu Jestřábí.
Nejrychlejší ženou hlavního závodu byla, stejně
jako vloni, Viegertová Gabriela v čase 1:29:04. Nepodařilo se jí sice zlepšit vlastní ženský traťový rekord

z loňska (1:23:49), ale nutno dodat, že Gábina na jaře
vyhrála Nymburský půlmaraton (21,0975 km) v čase
1:38:54 a patří tím k těm
rychlejším ženám z České
republiky.
Ještě jednou chci všem
moc poděkovat, vážím si
toho, že svým způsobem
každý za kým přijdu pomůže, jak může. Vážím si toho,
že díky Vám tady Vyhlídkový Běh máme.
Dagmar Kodýtková
(tedy pro mnohé z vás
Kasalů)
Kompletní výsledky najdete na http://dagmarkodytkova.cz/vyhlidkovy-beh
-kolem-cerne/ stejně jako
další informace z minulých
i budoucích ročníků, včetně
fotografií.

Závod se tradičně koná vždy 1. sobotu v říjnu.
Můžeme se tedy těšit 5. 10. 2019 na další ročník.

www.cernavposumavi.cz
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Vítání nových občánků
Dne 28. září 2018 proběhlo vítání nových občánků Černé v Pošumaví.
Slavnostně byly přivítány tyto děti:
Albert Polák, Amélie Urbanová, Marie Anežka Polanová, David Čurda,
Jiří Vlášek a Karolína Homolková.
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DRAČÍ LODĚ

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Jsme dětský oddíl dračích lodí, který vznikl v roce 2011 v obci Lipno nad
Vltavou pod názvem

„Modré rybičky“.
Dětský oddíl dračích lodí je otevřený všem dětem od 7 let do 18 let.
PŘIJĎTE SI ZAPÁDLOVAT S NÁMI A S NAŠIMI JUNIORSKÝMI
REPREZENTANTY ČR!
Trénujeme na Loděnici Lipno:
Každé pondělí – od 17:00 hod.
Každý pátek – od 17:00 hod.
Při špatném počasí se trénink ruší.
V zimě* /mimo top termíny každé pondělí v bazénu cca 2.hodiny.
(AQUAWORLD Lipno)
Vítaný je každý. Přijďte kdykoliv na trénink vyzkoušet pádlování.
Můžete sebou vzít rodiče i babičky, dědečky, tety a strýce.  Zábava je pro
každou věkovou kategorii.
Jitka Šefránková, předseda, +420 602 303 650, OMRDL@seznam.cz

Na konec bych ráda poděkovala za podporu z Lipna od společnosti Lipensko
s.r.o. a Obci Lipno. Všechny Modré rybičky mají nové dresy a tak jakmile
dostanou i ti nejmenší švih s pádlem do ruky opět vyrazíme po závodech
a budeme hrdě reprezentovat. Děkujeme.
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Vzpomínky – každý měsíc jedno foto
Každý měsíc zařazuji
do Zpravodaje jednu fotku s větším počtem osob,
především občanů Černé
v Pošumaví. Tentokráte se
jedná o školní fotografii
– prvňáci, šk. rok 1977/78
s paní učitelkou B. Smolenovou.
Můžete na ní poznat
dnešní asi tak sedmačtyřicátníky (ce).

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. listopadu 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

