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O B E C      B L I Ž N Á -       M N V 
 

 V roce 1945 byla obec Bližná  součástí správního okresu Horní Planá, který zanikl k 1. 
únoru 1949. V roce 1945 byla v obci ustavena Místní správní komise, jejímž předsedou se stal 
Václav Beran, kterého dne 1.prosince 1946 vystřídal Václav Růžička a po něm nastoupil 
v lednu 1948 Josef Hájek. Následoval ho Karel Hrubeš a ve volbách v roce 1954 zvítězil opět 
Václav Růžička. Posledním předsedou MNV v Bližné byl Antonín Cirhan, zvolený 19.5.1957. 
 V protokole z berní správy z 19.1.1949 je zmínka o vzniku MNV na Bližné již v lednu 
1948, naopak z prozatímní protokolární knihy vyplývá podle zápisů ze schůzí rady, že MNV 
bylo ustaveno až na jaře 1950. 
 Území původní obce Bližná od roku 1945 až do roku 1958 tvořily dvě osady – Bližná a 
Radslav. V důsledku zatopení Lipenské přehrady byla k 1. 7. 1958 zrušena samostatná obec 
Dolní Vltavice a sloučena s obcí Bližná. Ta poté sestávala z osad – Bližná, Dolní Vltavice a 
Radslav. Matriční obvody zrušeny nebyly. 
Dosavadní obec Kyselov, která byla dnem 1.1.1953 připojena k Dolní Vltavici, začleněním do 
zátopové oblasti Lipna dnem 1. 7. 1958 zanikla a protože byla prohlášena za zaniklou, 
připadla k obci Bližná pouze osada Dolní Vltavice. 
 Ve spisech fondu se často objevuje název sídelního celku Jestřábí, označovaného 
nesprávně jako osada. Podle někdejšího správního rozdělení bylo Jestřábí místní částí osady 
Bližná a bylo označováno jako hospodářský dvůr. 

 
Život v obci Bližná – postupně v jednotlivých létech 

/ ze zasedání MNV- zápisy uloženy v archivu Č. Krumlov/ 
 

R o k       1 9 4 7 
  
 Pro volby v roce 1947 v obci Bližná vypracovala Místní správní komise, pod vedením 
Václava Růžičky, voličské seznamy, keré jsou podkladem pro seznam lidí v Bližné v tomto 
období. 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ ROK NAROZENÍ ZAMĚSTNÁNÍ Č.POPISNÉ 

B   L   I   Ž   N   Á 

PEKOVÁ  Eliška 1906 rolnice 1 

TARASOV Pavel 1904 rolník 1 

RŮŽIČKA Antonín 1883 výměnkář 2 

RŮŽIČKA Ladislav 1923 rolník 2 

RŮŽIČKOVÁ Marie 1886 v domácnosti 2 

DADEK Josef 1904 rolník 3 

DADEK Ivan 1927 v zemědělství 3 

DADKOVÁ Růžena 1909 v domácnosti 3 

ČEKLEJOVÁ Marie 1887 v zemědělství 6 

FEDAK Juraj 1887 v zemědělství 6 

ŠTEFANČÍK Jan 1924 rolník 6 

ŠTEFANČÍKOVÁ Margita 1926 v domácnosti 6 

TOKÁR Štefan 1906 rolník 6 

TOKÁROVÁ Alžběta 1909 v domácnosti 6 

KALKUŠOVÁ Ludmila 1911 v zemědělství 7 
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RYNEŠ Vojtěch 1911 rolník 7 

RYNEŠOVÁ Anežka 1906 v domácnosti 7 

MORAVSKÝ Josef 1914 rolník 8 

MORAVSKÁ Anna 1917 v domácnosti 8 

BUŘILOVÁ Marie 1911 v domácnosti 9 

PAVELCOVÁ  Kristína 1899 v domácnosti 9 

RŮŽIČKA František 1897 rolník 9 

RŮŽIČKOVÁ Marie 1888 v domácnosti 9 

RYNEŠ Jakub 1912 rolník 10 

RYNEŠOVÁ Anna 1916 v domácnosti 10 

HRUBEŠ Karel 1891 cestář 13 

HRUBEŠOVÁ Terezie 1898 v domácnosti 13 

MRÁZ Tomáš 1903 hostinský 20 

MRÁZOVÁ Anežka 1904 v domácnosti 20 

RYTÍŘOVÁ Alžběta  v domácnosti 20 

Osada     J  E  S T  Ř  Á  B  Í 

JANNY František 1896 zemědělský dělník 15 

JANNYOVÁ  Marie 1900 zemědělská dělnice 15 

JANNYOVÁ  Anna 1923 zemědělská dělnice 15 

JANNYOVÁ Berta 1928 zemědělská dělnice 15 

ADAMOVIČ Jiří 1883 rolník 16 

ADAMOVIČ Jiří 1920 rolník 16 

ADAMOVIČOVÁ Antonie 1896 v domácnosti 16 

KHOLOVÁ  Marie 1923 úřednice 16 

CHRISTLOVÁ  Anna 1910 soukromnice 24 

JUSKO Jan 1876 penzista 24 

JUSKOVÁ  Kristína 1881 v domácnosti 24 

Osada   R  A  D  S L  A  V 

HÁJEK  Josef 1916 rolník 1 

HÁJKOVÁ Božena 1916 v domácnosti 1 

RŮŽIČKA Václav 1924 rolník 2 

RŮŽIČKA Václav 1899 rolník 5 

RŮŽIČKOVÁ  Marie 1903 v domácnosti 5 

DOSTÁL  Ladislav 1894 rolník 11 

MAREK Václav 1920 rolník 12 

 

 
autentický zápis z volebního seznamu 1947 

R  o  k       1  9  5  0 
 Poněkud rozšířenější je již voličský seznam z ledna 1950, proto jej zde rovněž uvádím, 
abychom měli zachovány obyvatele obce Bližná / dospělé, volební účasti schopné/. 
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JMÉNO A PŘÍJMENÍ ROK  NAROZENÍ ZAMĚSTNÁNÍ Č.POPISNÉ 

B   L   I   Ž   N   Á 

PEKOVÁ  Eliška 1906 v domácnosti 1 

TARASOV Pavel 1904 traktorista 1 

STEHLÍK  Čeněk 1901 rolník 1 

STEHLÍKOVÁ  Marie 1902 v domácnosti 1 

STEHLÍKOVÁ  Marie 1932 v domácnosti 1 

RŮŽIČKA  Ladislav 1923 rolník 2 

RŮŽIČKOVÁ  Marie 1929 manželka rolníka 2 

JURAŠOVÁ Marie 1932 zemědělská dělnice 2 

DADEK Josef 1904 rolník 3 

DADEK Ivan 1927 traktorista 3 

DADKOVÁ Růžena 1909 manželka rolníka 3 

DADKOVÁ Marie 1929 v domácnosti 3 

DADKOVÁ Anna 1931 v domácnosti 3 

KREJČÍK Václav 1911 rolník 4 

KREJČÍKOVÁ Anna 1909 v domácnosti 4 

KREJČÍK Vladimír 1869 důchodce 4 

KREJČÍKOVÁ Anna 1887 důchodkyně 4 

KREJČÍKOVÁ Zdena 1931 zemědělská dělnice 4 

KREJČÍK Antonín 1902 rolník 6 

KREJČÍKOVÁ Anna 1903 manželka rolníka 6 

KREJČÍK Vladimír 1923 rolník 6 

RYNEŠ Vojtěch 1911 rolník 7 

RYNEŠOVÁ Anežka 1906 manželka rolníka 7 

KALKUŠOVÁ Ludmila 1911 zemědělská dělnice 7 

KNYTL Václav 1916 rolník 8 

KNYTLOVÁ Věra 1911 manželka rolníka 8 

BUŘILOVÁ  Marie 1911 zemědělská dělnice 9 

PAVELCOVÁ Kristína 1899 zemědělská dělnice 9 

RŮŽIČKA František 1897 rolník 9 

RŮŽIČKOVÁ  Marie 1888 manželka rolníka 9 

RYNEŠ Jakub 1912 rolník 10 

RYNEŠOVÁ Anna 1906 manželka rolníka 10 

HRUBEŠ Karel 1890 cestář 13 

HRUBEŠOVÁ Terezie 1898 v domácnosti 13 

HRUBEŠOVÁ Ludmila 1929 úřednice 13 

HRUBEŠOVÁ Marie 1920 důchodkyně 13 

MRÁZ Tomáš 1903 rolník 20 

MRÁZOVÁ Anežka 1904 manželka rolníka 20 

VACLÍK František 1919 kovář 23 

VACLÍKOVÁ Růžena 1919 manželka kováře 23 

VACLÍKOVÁ Anežka 1886 v domácnosti 23 

ŠTĚPKA  František 1910 dělník 25 

ŠTĚPKOVÁ Kateřina 1912 v domácnosti 25 

 
Osada     R   A   D   S L   A   V 

HÁJEK  Josef 1916 rolník 1 
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HÁJKOVÁ  Božena 1916 manželka rolníka 1 

RŮŽIČKA Václav 1924 rolník 2 

RŮŽIČKA Václav 1899 rolník 2 

RŮŽIČKOVÁ  Marie 1903 manželka rolníka 2 

DOSTAL Ladislav 1894 rolník 11 

MAREK Václav 1920 rolník 12 

MARKOVÁ Marie 1916 manželka rolníka 12 

ROZBOUD Václav 1877 zemědělský dělník 12 

ROZBOUDOVÁ Marie 1883 v domácnosti 12 

Osada     J   E  S T  Ř  Á  B   Í 

ADAMOVIČ Jiří 1883 vrchní správec 16 

ADAMOVIČ Jiří 1920 úředník 16 

ADAMOVIČOVÁ Antonie 1896 v domácnosti 16 

CHRISTLOVÁ Anna 1911 zemědělská dělnice 16 

HERINK František 1914 zemědělský dělník 16 

KYZUR Jan 1919 zemědělský dělník 16 

KYZUROVÁ Zuzana 1925 zemědělská dělnice 16 

KYZUR Jan 1897 zemědělský dělník 16 

KYZUROVÁ Marie 1910 zemědělská dělnice 16 

KYZUROVÁ Anna 1927 zemědělská dělnice 16 

KYZUR Jiří 1929 zemědělský dělník 16 

 
 

R  o  k       1  9  5  4 
 
Zápis o výsledcích voleb do MNV Bližná. 
 Tyto volby se konaly dne 16. května 1954 a okrsková volební komise učinila o 
výsledcích voleb zápis. Předsedou komise byl Ladislav Dostál, náměstkem předsedy Čeněk 
Stehlík, tajemníkem Růžena Vaclíková a členem komise Anna Rynešová. 
Jako zástupce dohledacího orgánu je uveden František Fiala a zástupci obvodní volební 
komise jsou Pavel Surmín a Žofie Janešová. 
 Ve volbách bylo odevzdáno celkem 46 platných hlasovacích lístků a jednotliví 
navržení kandidáti dostali tento počet hlasů: 
Kopecký   Jaroslav  - 40 hlasů 
Růžička  Ladislav  - 40 hlasů 
Krejčík   Václav   - 43 hlasů 
Růžička  Václav   - 46 hlasů 
Ryneš   Jakub   - 43 hlasů 
Košťálová  Ludmila  - 40 hlasů 
Knytlová  Věra   - 44 hlasů 
Marková   Marie   - 44 hlasů 
Štěpková  Kateřina  - 42 hlasů 
 
Zvolený Místní národní výbor 
  

Jméno a příjmení bydliště narozen zaměstnání polit.přísl. funkce 

Václav Růžička Radslav 2 1924 rolník KSČ předseda MNV 
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Ludmila Košťálová Bližná 13 1929 v domácnosti KSČ tajemník MNV 

Jaroslav Kopecký Bližná 6 1921 traktorista KSČ člen rady MNV 

Jakub Ryneš Bližná 10 1912 rolník  předseda zeměd.komise 

Kateřina Štěpková Bližná 25 1912 v domácnosti KSČ člen zeměd. komise 

Marie Marková Radslav 12 1916 v domácnosti  člen zeměd. komise 

Ladislav Růžička Bližná 6 1923 kočí KSČ předseda kult.vých.komise 

Václav Krejčík Bližná 7 1911 kočí  člen kult.vých.komise 

Věra Knytlová Bližná 8 1911 v domácnosti  člen kult.vých.komise 

 

R o k      1 9 5 7 
 
Některé postřehy z jednání MNV ze dne 5.srpna 1957 / předsedou MNV je Antonín Cirhan/ 
 
Výbor žen  byl zvolen při poslední schůzi v nové kulturní místnosti na Bližné. Jedná se však o 
úplně nové funkcionářky, bez zkušeností, kterým instruktor ONV slíbil pomoc při vypracování 
plánu, ale již sedm týdnů nefunguje. Proto se zavázala Ludmila Košťálová, že ještě v srpnu 
plán práce vypracuje. 
Škola začne fungovat po zrušení školy v Dolní Vltavici a tak oddělení ČSSS v Bližné nabídlo 
brigádnický barák pro prozatímní vyučování. 
Knihovna zahájila svou činnost díky iniciativě členů kulturní komise. Dosud byla několik let 
v nečinnosti. 
Kulturní místnost byla zřízena a adaptována v brigádnickém domě. Protože však byla 
nabídnuta k prozatímnímu školnímu vyučování, bude nutno hledat novou kulturní místnost. 
Veřejné osvětlení bylo dáno do pořádku a už zase funguje. Je však nutno provést jeho 
prodloužení až k novostavbám a tak bude zařazeno do akce Z pro rok 1958. 
Požárnický sbor nebyl dosud ustaven z důvodů, že se stále čeká na instruktora požárníků 
z ONV, který pomůže s ustavením. 
Úprava návsi v Bližné byla provedena z iniciativy členů kulturně- výchovné komise. Byly 
odstraněny kameny, cihly a další sutiny z bouraček.  
Funkcionáři –   předseda MNV  Antonín Cirhan 
   tajemnice MNV Marie Šátralová 
   další – Jaroslav Vondra, Václav Pech 
 

 
R o k     1 9 5 8 
 
Stručně ze zasedání MNV 27.ledna 1958 
 
Bodové hodnocení činnosti – v této době hodnotil veškerou činnost nadřízený orgán ONV a 
přiděloval jednotlivým obcím body. Tak právě Bližná měla podle zápisu obdržet za IV. 
čtvrtletí roku 1957 celkem 479 bodů a získala jich pouze 243, tj. 50,73%. 
Z hodnocení vyplynulo, že především nepracovaly jednotlivé komise, dále bylo málo bodů 
získáno za zemědělství, protože nebyla sledována krmná základna a oddělení statku na 
Bližné nesplnilo plánované dodávky mléka. 
Za výstavbu v akci Z bylo hodnocení poměrně dobré, ovšem funkcionáři se nezúčastnili 
školení v Českém Krumlově a tak byla i zde ztráta bodů. 
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Z toho vyplynulo – že byli určeni jakýsi garanti, kteří dostali za úkol dohlížet na činnost 
jednotlivých komisí. Na komisi zemědělskou – Vondra; kulturní – Cirhan a výbor žen – 
Hrubešová. 
Od  zahájení vyučování na Bližné si rada MNV slibuje, že především učitel vnese do obce 
trochu kultury, že bude založena Osvětová beseda, že se začne promítat kino atd. 
Pojízdné kino bylo od ONV přislíbeno, ale zatím se nic neděje. Ve Vltavici jsou dva promítací 
přístroje, ale my se zatím stále domáháme alespoň jednoho. 
Pojízdné kino v zimním období a v době sněhu se do obce těžko dostane a v době senoseče, 
žní a podzimních prací, není zas tolik času na promítání, snad jedině v neděli. 
Knihovna je v pořádku složena, knihy jsou zde však již 12 roků a jsou všem známy, proto 
čekáme na doplnění. 
Zdravotní přednášku u nás provede v únoru MUDr. Maňhal na téma o dětských nemocech, o 
což požádal výbor žen. 
Škola a její místnosti jsou již téměř připraveny přijmout po pololetních prázdninách naše 
první školáky. Zbývá ještě provést závěrečný úklid, doplnit inventář a přijmout učitele.  
V létě pak bude na nově adaptované škole provedena nová fasáda, při škole zřídíme zahradu 
s oplocením. Studnu, která je u školy, bude však potřeba vyčistit, prohloubit a opatřit 
pumpou. 
Útulek pro děti by se měl na přání zaměstnaných žen zřídit v baráku za školou. Tam však není 
přípojka elektrického osvětlení a bude se muset udělat i celková vnitřní úprava. 

Perlička  : zasedání ONV 30.ledna 1958 se nemůže nikdo zúčastnit, protože je toho dne 

u nás nařízeno očkování psů! 
 

Jak jsme slavily MDŽ na Bližné v roce 1958. 
/ zpráva tajemnice MNV Marie Šátralové/ 

 Připravovaly jsme se na ten den již dlouho předtím.Měly jsme však jiné starosti, 
v prvé řadě o novou školu a úklid v ní a pak topení pro školu. Ale přec jsme měly náš velký 
svátek velmi pěkný.  
Přičinili se o to naši blíženští školáci, soudruh učitel ve zcela krátké době stačil nacvičit 
besídku, kde žáci překvapili  pěknými a pěkně přednesenými básněmi a sborovým i sólovým 
zpěvem. Byla to první besídka a první společenský večer za dobu, co je Bližná českou vesnicí. 
Ale i ženy zase překvapily naše školáky a občany pohoštěním nejrůznějšími pochoutkami, 
které ruce našich maminek dovedly mistrně připravit. 
Po dětské besídce, když děti odešly spát, přistoupily jsme k svému programu. 
 Neměly jsme referenta, změnily jsme okresem plánované oslavy ze středy na sobotu. 
Měly jsme opatřiti svého referenta z ředitelství státního statku, kdež téměř všechny 
pracujem, ten si však zlomil ruku a dosud je v nemocnici. Druhý referent opět byl odvolán 
domů na pohřeb svého bratra a tak nezbývalo nic, než aby tajemnice sama vysvětlila význam 
MDŽ, jeho historii a poslání, úkoly ženy dnešní doby a naše výsledky za posledních deset let. 
Referát byl přítomnými vemi pozorně vyslechnut a s plným pochopením přujat a jednohlasně 
byla přijata výzva našich žen, aby z naší oslavy byl poslán přípis Ústřednímu výboru Obránců 
míru v Praze. 
Písní práce jsme naší oslavu zahájily a Internacionálou skončily. 
Zúčastněných bylo mnoho, máme dosti velký sál, který si naše ženy k tomu účelu řádně 
připravily z brigádnické ubikace státního statku. Měly jsme reprodukovanou hudbu z desek a 
ani tanec nechyběl. Stařenky přijaly od nás se slzami v očích přání do dalších šťastných dnů 
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svého života. Z každého stavení v Bližné bylo zastoupení, přišli občané z Radslavi a z Jestřábí, 
přijeli občané i děti z Dolní Vltavice. 
Pohoštění bylo pro všechny, o to se naše ženy postaraly. Nechyběl ani lidový vypravěč s. Eibl 
z Jestřábí, který nás pobavil svým vyprávěním a hudbou na harmoniku. 
Plánujeme, že takových večerů a oslav musíme pořádat více, abychom naučily naše 
spoluobčany nejen v kolektivu pracovat, ale mít i radost z dobré kolektivní kulturní zábavy. 
 
Stručně ze zasedání rady MNV v dubnu 1958 
 
Útulek pro děti byl znovu na pořadu jednání. Jeho umístění v dřevěné brigádnické ubikaci 
není možné, je nutno ji ponechat pro ubytování brigádníků ve špičkových pracech. 
Domek čp. 18 v poli u lesa je malý a pro tolik dětí nevyhovující, rovněž v čp. 20, u Mrázů, je 
to nevhodné a pravděpodobně by jej statek neuvolnil, protože jej potřebuje pro ubytování 
svých zaměstnanců. 
MNV vlastní domek na jižní části návsi, který je dosud používán jako skladiště soli pro statek. 
Jeho adaptací by se však získaly dva pokoje, herna a lehárna, dále prostorná kuchyně, 
chodba a spíž. Z chodby by se daly udělat dveře do druhé místnosti, která by mohla sloužit 
jako kancelář MNV. 
Vchod pro děti by byl z východní strany, kde by se zřídila verandová předsíň a záchod. Voda 
je přímo naproti domku, chce to však nová okna, dveře a podlahy. 
Do Mezinárodního dne dětí, bychom rádi tento útulek odevzdali našim dětem k svátku. 
Proto bylo projednáno a rozhodnuto: vybuduje se dětský útulek v akci Z, přiděleno bylo 
5 000 Kč, všichni však musí přiložit ruce k dílu. Proto každý z rodiny přebere a očistí 100 ks 
cihel z bouraček, čímž bude potřeba cihel kryta. 
Po večerech a o nedělích bude nutno vybourat příčku a vyzdít novou, dále navozit písek, 
vápno, dřevo a cihly, což obstarají kočí – zaměstnanci statku.Na odborné práce jsou 
zamluveni zedníci na neděle, případně soboty večer. 
Úprava cest a vozovky bude provedena rovněž svépomocí, svoz kamene sebraného na polích 
a štěrk z lomu zajistí potahy a dobrovolní pracovníci. 
Rozpočet na rok 1958 – dosažitelné příjmy obce jsou plánovány na 2 900 Kčs , ovšem výdaje 
budou činit 44 200 Kčs, což je z titulu zavedení školy, dětského útulku, zvelebení obce a 
dalších činností. Rozdíl nám bude dotován z prostředků vyšších orgánů. 
Úprava v obci nejen z hlediska výstavby dětského útulku a zahájení školy, ale i pro lepší 
vzhled krajiny kolem Lipenského jezera. V obci je stále ještě mnoho problémů, které je nutno 
odstranit, například odtékání močůvky ze stájí statku, úprava odtoku vody a odvodnění návsi, 
vyčištění požární zbrojnice, úprava školní zahrady, hřiště pro děti, chodník atd. Co se týče 
úklidu každý si musí uklidit před svým barákem a prostory před neobydlenými domy se 
vyčistí společně. 
Zasedání rady MNV v červnu 1958 
 
Zprávu o stavu knihovny podala tajemnice MNV Marie Šátralová. Již dvakrát za poslední 
měsíc byla na ONV v Českém Krumlově žádat o promítací přístroj a především o knihy 
k doplnění do knihovny a dostala – jen sliby. 
Občané na Bližné nemají ani kino, ani knihy. O děti je zatím postaráno, ti je dostávají 
z okresní knihovny, ale je jich málo a na všechny se nedostane. Bylo slíbeno, že knihovna 
z Dolní Vltavice, kde je asi 180 dětských knih, bude předána do Bližné, stejně jako promítací 
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přístroj a malé loutkové divadélko. Nemůžeme nabídnout knihy ani brigádníkům, protože ti 
je již všechny znají. 
Zprávu o stavu jarních prací  podal vedoucí oddělení Václav Růžička ml. Bylo celkem zaseto 
46 ha ječmene, 23 ha ovsa, 31 ha směsek, 4 ha kukuřice, 4 ha kukuřice se slunečnicí, 2 ha 
krmné řepy, 16 ha stonkového lnu, 30 ha podsevů a zasázeno 34 ha brambor. 
Prověrku rostlinné výroby provedli Zítko ze Světlíku a Vrátný z Frymburku, živočišnou výrobu 
kontrolovali Machač z Muckova a Beneš z Milné. 
 
Zpráva Václava Růžičky o hospodaření oddělení statku 
 Vedoucí oddělení poukázal na problémy na farmě Olšov, na špatnou pracovní 
morálku a organizaci práce. Dojivost na Olšově je malá a snižuje pak celkový průměr, při 
převzetí dobytka bylo vážením zjištěno manko asi 25 q, prasnice byly nahlášeny jako březí, 
přestože březivost nebyla. Dobytek pro nedostatečné opatření přes zimu byl velmi zesláblý, 
krávy ležely, nemohly se pohybovat a teprve po několikadenní pastvě a pohybu na slunci se 
vzpamatovaly. To je také příčina, že hovězí maso vyrábíme o 60% dráž nad plánovanou cenu.  
Snížili jsme cenu mléka, musíme snížit i cenu masa, podstatně bude snížena i cena malých 
selat, protože všechny prasnice jsou již zapuštěny. 
Celkově je tedy naše oddělení na Bližné velmi zatíženo nedostatky na farmě Olšov, což jsou 
ještě pozůstatky hospodaření před sloučením. 
 Současná senoseč je rovněž ztížena nepříznivým počasím. Je posekáno 56% ploch, na 
plán 60 vagonů sena máme svezeno 18 vagonů. Čeká nás ještě práce na asi 60 ha polí a luk 
v nezatopeném pásmu na Kyselově. 
Vyskytla se i mandelinka bramborová, školní děti provedly hledání, bude nutno ještě plochy 
poprášit Dynocidem, stejně tak jako 14 ha lnu. 
Jak dále v kultuře 
 Stále se nedaří ustanovit v obci Osvětovou besedu. Počítalo se s tím, že příchodem 
učitelky do obce se kulturní úroveň zvedne, ovšem ta dopoledne vyučuje v Bližné a 
odpoledne dochází učit do Dolní Vltavice, takže je stále vytížená. 
Byl prot podán návrh, aby předseda MNV Antonín Cirhan přesvědčil účetního statků Viléma 
Augstena, aby pomohl s ustavením OB. Ten se zatím nevyjádřil. 
Stále se rovněž jedná o převozu knihovny z Dolní Vltavice do Bližné, rovněž tak i promítací 
přístroj, stále se promítá na Vltavici. 
Ve škole je nutné provést nátěr oken a dveří, což by měl brigádnicky provést Ladislav Dostál 
z Radslavi a školu vymalovat Vyšata z Černé. 
Úřadovna MNV by měla být v baráku čp. 11, který by se měl pro tyto účely v letních měsících 
adaptovat. 
Zápis z ustavení ZO ČSM 
 
 18. listopadu 1958 se sešli mládežníci – zaměstnanci ČSSS Černá v Pošumaví, oddělení 
Bližná, aby ve zdejší obci ustavili organizaci Č S M. Jsou to: 
Brožová Eva   -  Brožová Jitka   -  Prekopová Antonie  -  Valíčková Marie  -  Cirhan Antonín  -  
Cirhan Jaroslav  -  Berger Karel  -  Berkovec Josef  -  Balco Michal  -  Knitl Ladislav  -  Tarkay 
Rudolf. 
Všichni přítomní ve stáří 15 – 18 let si zvolili mezi sebou výbor ve složení: 
předsedkyně ČSM  - Eva Brožová  - Bližná čp.3 
místopředseda  - Rudolf Tarkay  - Bližná čp.6 
jednatel   - Josef Berkovec - Bližná čp.9 
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pokladník   - Antonín Cirhan - novostavba 
kulturní referent  - Marie Valíčková - Bližná čp.6 
sportovní referent  - Jitka Brožová  - Bližná čp.3 
 
Z veřejné schůze občanů dne 10.prosince 1958 
 
Na schůzi bylo přítomno 36 občanů, prakticky byly zastoupeny všechny rodiny z Bližné a 
Radslavi. Na schůzi se dostavil jako referent ing. Horňanský jako zástupce ČSSS. 
Schůzi zahájil předseda ZO KSČ František Chromík a hlavní referát měl ing. Horňanský. 
Diskuse byla zaměřena k těmto problémům: 
  zaměstnanci ČSSS požadují, aby zde v pohraničí byla hodinová mzda v rostlinné 

výrobě zvýšena na 3 Kčs/hod, kvůli ztíženým pracovním poměrům 
 požadavek, aby při ošetřování vysokobřezích jalovic a krav byla placena časová mzda, 

neboť tento dobytek vyžaduje všestrannou a vysokou péči před i po porodu a v zimě, 
pokud není zajištěn dostatek kvalitního krmení, nelze dosáhnout žádoucího přírustku. 

 je poukazováno na to, že zaměstnanci ve vnitrozemí dostávají pravidelně deputát 
vyšší a zde, jelikož nejsou příznivé podmínky se vždy urodí méně, což se obrazí na výši 
deputátu i jeho pravidelnosti 

 bylo poukazováno na to, že většina problémů ve výrobě vznikla sloučením Bližné 
s Olšovem a tak zaměstnanci požadují, aby byla oddělení Bližná a Olšov opět 
rozdělena a hospodařila samostatně 

 do roku 1970 je nutno vyřešit bytový problém, bytová otázka se stále odsunuje, 
neřeší a je v současnosti kritická. Bylo snad lépe uskutečňovat větší výstavbu zde na 
Šumavě a odsunout některé stavby ve vnitrozemí / např. stadion v Českých 
Budějovicích/. 

 stávající bytové jednotky vyžadují rovněž údržbu, která se vůbec neprovádí. Je řada 
stížností na stavební oddělení, na jejich nedostatky, nesvědomitost a 
nezodpovědnost, zejména co se týče elektrikářů. Rovněž byla připomínka, aby se byty 
přejímaly protokolárně, aby každý uživatel bytu zodpovídal za jeho řádnou údržbu. 

 zvýšení rodinných přídavků na třetí a další dítě na 240 Kčs  bylo přijato s uspokojením, 
byla však nanesena připomínka, aby rodinám s velkým příjmem nebyly takové 
přídavky poskytovány. To bylo však rázně odmítnuto, protože, kdo si více vydělá, tak i 
více pracuje a nemůže být proto krácen, každý má možnost více pracovat a více si 
vydělat. 

 v rozboru hospodaření za rok 1958 provedl vedoucí Václav Růžička zhodnocení plnění 
výroby a nastínil plán na příští rok. V roce 1958 zůstane oddělení dlužno asi 1000 l 
mléka na dodávku a v roce 1959 by se mělo dodat 141 950 l mléka a to od těchto 
ošetřovatelů:  Vála Josef         -   45 000 l     -   na krávu  1 500 l za rok 

Balco            -   65 000 l     -   na krávu  1 600 l za rok 
Chromíková Růžena   -   16 800 l     -   na krávu  1 400 l za rok 
Mrázová Anežka           -   16 800 l     -   na krávu  1 400 l za rok 

           Velká diskuse se rozvinula kolem organizace práce a odměňování. Nespravedlivě se prý 
odměňuje, pracující neznají normy a tak neví, kolik jim správně náleží, nikdo nepřebírá práci. 
Stížnost je na četaře Koudelku, který nikdy se zaměstnanci nepracoval, sedí jen v kanceláři, 
úkoláky za něho musí dělat technik Kučera a přitom bere velký četařský příplatek. 
Ing. Horňanský vysvětlil, jaký je úkol četaře, jaké má povinnosti, že má mít osmičlennou 
skupinu a hned na místě byli ustaveni noví četaři: za skupinu kočích je to Pavel Smriga / 
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kočími a závozníky jsou Danko, Dirbák, Hanuska, Lukašák, Horečný a Berkovec; za traktoristy 
byl ustaven Bohouš Malý a za RV  Eva Brožová. 

Dále byl připomenut výnos ministerstva, kterým se zakazuje zaměstnancům chovat 
husy a kozy, při porušení zákazu nedostanou deputát. 

Stížnost je na nemožnost koupit si v Bližné maso, vedoucí oddělení dává k dispozici 
vždy v sobotu kočího a koně, aby dojel pro maso. Mělo by se prodávat v prodejně Jednoty 
v Bližné, tak jako to bývalo na Vltavici. 

 

R o k   1 9 5 9 
 
Veřejné zasedání MNV 29.ledna 
 
Hospodaření oddělení statku  - bod, kterým se pravidelně na svých schůzích zabývá nejen 
rada MNV, ale i veřejné zasedání, což je dáno jako povinnost orgánů veřejné správy. 
Zpráva se vždy zabývá stavem dobytka, krmivovým zajištěním, přírustky, dodávkou, celou 
rostlinnou i živočišnou výrobou, stavem, množstvím a jakostí krmení ve stodolách, stavem 
dobytka ve stájích a odstraňováním problémů a nedostatků v celé výrobě. 
V roce 158 byl nakonec hospodařeno tak, že zásoby krmení vyšly až do zelené píce, dojivost 
se udržela a v této oblasti bylo oddělení Bližná hodnoceno jako nejlepší na statku. 
Kultura – celých 12 roků se u nás nic nedělo, konstatuje se ve zprávě. A že toho bylo hodně 
zapotřebí. Děti nechodily v zimě do školy, bylo to daleko, teď, když jsme otevřeli školu, vše se 
změnilo. Z bývalé úřadovny MNV jsme zadaptovali jednu místnost, zatím jednotřídku 
Národní školy. Obdrželi jsme konečně promítací přístroj a zřídili jsme si kino, kde jsme v létě 
promítali až dvakrát týdně.Pro děti máme diaprojektor a tak jim v zimě promítámé krásné 
sovětské diafilmy, které nám zapůjčuje Dům osvěty v Českém Krumlově. 
Knihovna – nyní máme v knihovně 850 svazků politických,odborných a zábavných knih, které 
si půjčuje celkem 79 čtenářů, což je více jak 10 knih na jednoho čtenáře. Stejně tak máme i 
v provozu školní knihovnu a setkává se s velkým úspěchem u dětí. Dětem pak ještě 
doplňujeme knižní novinky z dětské knihovny OLK Český Krumlov. 
Autobusová doprava – Letos poprvé byla u nás zavedena autobusová doprava do Černé. Do 
osmiletky dojíždí naše děti autobusem do Horní Plané a starší i do Černé, protože naše 
jednotřídka nestačí. 
Mateřská škola – zatím se stále nedaří ji otevřít. je rozestavěná, zadaptovali jsme ji z bývalé 
požárnice, kterou jsme přestěhovali na náves do kapličky, která již dávno neslouží svému 
účelu. 
Celkové hodnocení – všichni obyvatelé obce a přičleněných osad jsou dosídlenci, Češi, 
Slováci, rumunští Slováci a Volynští Češi ze SSSR. Do Bližné se přestěhovali i občané ze 
zátopového pásma z Dolní Vltavice. Jsou zde tři nové dvojdomky, které obývají dosídlenci-
novomanželé. Jsou to většinou zaměstnanci státního statku, jen v Dolní Vltavici jsou 
zaměstnanci lesní správy. 

Nákup máme nyní usnadněn v prodejně Jednota, která je poměrně dobře zásobena 
až na maso, masné výrobky, masné konzervy a podobně. Do masny máme přitom 8 km 
daleko a dolnovltavičtí dokonce 16 km.Několikrát jsme žádali o větší příděly masa a masných 
konzerv, projednávali vše se zástupci Jednoty, zatím bezvýsledně. 
 Do zdravotního střediska máme také poměrně daleko, z Bližné pět km a z Dolní 
Vltavice nebo z Radslavi ještě více.Lékaře MUDr. Maňhala si všichni občané chválí a jsou 
spokojeni s jeho obětavou a okamžitou pomocí. 
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Jinak jsme ve spojení s telefonem. Ovšem elektrická přípojka do osad přilehlých k Dolní 
Vltavici stále není zavedena. 
 Veškeré dění v naší obci a veškerá práce je vždy výsledkem spolupráce všech občanů. 
V naší nové zasedačce v místní lidové knihovně pořádáme všechny oslavy, jako vítání dětí, 
různá jubilea, přednášky, jen kamna tam nemáme, ty si musíme vypůjčit od občanů. 
Na naše schůze chodí většina občanů, nejen z Bližné, ale i z ostatních osad.  

Seznam občanů trvale hlášených v obci Bližná v roce 1959. 
 

J m é n o    a    p ř í j m e n í  B y  d  l  i  š  t  ě – č.p.  Z a  m  ě  s t  n  á  n  í 

                                                 B   L   I   Ž   N   Á  

Tomáš Mráz 20 skladník ČSSS 

Anežka Mrázová 20 ošetřovatelka krav 

Jan Mráz 20 studující 

Marie Mrázová 20 žákyně 

František Štěpka 25 tuhové doly 

Kateřina Štěpková 25 v domácnosti 

Vladimír Štěpka 25 žák národní školy 

Terezie Hrubešová 13 důchodkyně 

Ludvík Košťál 13 nadporučík PS 

Ludmila Košťálová 13 v domácnosti 

Ludvík Košťál 13 syn 

Zdeněk Košťál 13 syn 

Robert Danko 18 důchodce 

Margareta Danková 18 v domácnosti 

Milan Danko 18 žák 

Josef Danko 18 žák národní školy 

Ladislav Danko 18 syn 

Vilém Augsten  účetní ČSSS 

Anna Augstenová  zemědělská dělnice ČSSS 

Vilém Augsten  syn 

Marie Segečová 3 zemědělská dělnice ČSSS 

Ludmila Brožová 3 kuchařka ČSSS 

Eva Brožová 3 zemědělská dělnice ČSSS 

Jitka Brožová 3 zemědělská dělnice ČSSS 

Ladislav Brož 3 žák národní školy 

Bohuslav Malý 4 traktorista ČSSS 

Miloslava Malá 4 v domácnosti 

Ludmila Malá 4 dcera 

Růžena Švermová  v domácnosti 

Karel Berger  zemědělský dělník ČSSS 

Marie Vyšatová  žákyně národní školy 

Alena Švermová  žákyně národní školy 

Václav Šverma  syn 

Jiří Šverma  syn 

Miroslav Šverma  syn 
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Dana Vyšatová  dcera 

Josef Dirbák 6 kočí ČSSS 

Julie Dirbáková 6 zemědělská dělnice ČSSS 

Marie Dirbáková 6 žákyně 

Josef Dirbák 6 žák 

Štefan Dirbák 6 žák 

Pavel Dirbák 6 syn 

Anna Dirbáková 6 žákyně 

Růžena Dirbáková 6 dcera 

Václav Knytl 8 kočí ČSSS 

Věra Knytlová 8 zemědělská dělnice ČSSS 

Vladimír Knytl 8 zemědělský dělník ČSSS 

Viktor Knytl 8 žák 

Josef Knytl 8 žák 

Ladislav Knytl 8 žák 

František Růžička 9 dělník na pile 

Marie Růžičková 9 důchodkyně 

Kristýna Pavelcová 9 důchodkyně 

Ondrej Hanuska 9 kočí ČSSS 

Helena Hanusková 9 zemědělská dělnice ČSSS 

Helena Pupalová 9 dcera 

Ondrej Hanuska 9 syn 

Jaroslav Berkovec 9 důchodce 

Marie Berkovcová 9 důchodkyně 

Františka Berkovcová 9 zemědělská dělnice ČSSS 

Josef Berkovec 9 kočí ČSSS 

Věra Berkovcová 9 dcera 

Růžena Chromíková 10 zemědělská dělnice ČSSS 

František Chromík 10 traktorista ČSSS 

Josef Lukašák novostavba kočí ČSSS 

Marie Lukašáková novostavba zemědělská dělnice ČSSS 

Marie Lukašáková novostavba žákyně 

Anna Horečná novostavba  

Stanislav Horečný novostavba zemědělský dělník ČSSS 

Antonín Cirhan novostavba zaměstnanec ředitelství ČSSS 

Jarmila Cirhanová novostavba v domácnosti 

Antonín Cirhan novostavba zemědělský dělník ČSSS 

Jaroslav Cirhan novostavba zemědělský dělník ČSSS 

Hana Cirhanová novostavba žákyně 

Miroslav Cirhan novostavba žák 

Zdena Cirhanová novostavba žákyně 

Vlastimil Cirhan novostavba syn 

Květa Cirhanová novostavba dcera 

Jiřina Cirhanová novostavba dcera 

Kamila Němcová novostavba v domácnosti 

Ivana Němcová novostavba dcera 
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Vladislava Němcová novostavba dcera 

Pavel Troják novostavba zemědělský dělník ČSSS 

Anna Trojáková novostavba zemědělská dělnice ČSSS 

Pavel Troják novostavba žák 

Marie Trojáková novostavba dcera 

Růžena Trojáková novostavba dcera 

Anna Trojáková novostavba dcera 

Jaroslav Vondra novostavba traktorista ČSSS 

Jana Vondrová novostavba v domácnosti 

Jaroslav Vondra novostavba syn 

J  E  S T  Ř  Á  B  Í 

Václav Růžička st. 16 farmář ČSSS 

Václav Růžička ml. 16 vedoucí oddělení ČSSS 

Marie Růžičková 16 zemědělská dělnice ČSSS 

Josef Vála 16 ošetřovatel krav 

Růžena Válová 16 ošetřovatelka krav 

Pavel Vála 16 žák 

Ludmila Válová 16 žákyně 

František Vála 16 syn 

Miloslav Kučera  technik ČSSS 

Marie Kučerová  zemědělská dělnice ČSSS 

Václav Eibl  zemědělský dělník ČSSS 

Anna Eiblová  zemědělská dělnice ČSSS 

Anna Eiblová  technička 

František Eibl  lesní dělník 

Václav Eibl  žák 

Václav Tichý  kočí ČSSS 

Michal Balco  ošetřovatel krav 

? Balcová  ošetřovatelka krav 

Štefan Balco  ošetřovatelka krav 

Margareta Balcová  žákyně 

Anna Balcová  žákyně 

Helena Balcová  dcera 

Eva Balcová  dcera 

Alena Balcová  dcera 

Miluše Nermuťová  zemědělská dělnice ČSSS 

Ján Belehš  hlídač ČSSS 

Anna Christlová 24 dělnice šťavárny 

Anna Christlová 24 učitelka 

Margareta Christlová 24 učitelka 

R   A   D   S L   A   V 

Marie Šátralová 11 důchodkyně 

Ladislav Dostál 11 důchodce 

Václav Marek 12 ošetřovatel dobytka 

Marie Marková 12 ošetřovatelka dobytka 
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František Marek 12 žák 

Václav Rozboud 12 důchodce 

D   O   L  N   Í      V L   T   A   V  I   C   E 

Štefan Jurčík 59 lesní dělník 

Růžena Jurčíková 59 v domácnosti 

Marie Valíčková 59 zemědělská dělnice ČSSS 

Anna Jurčíková 59 dcera 

Věra Jurčíková 59 dcera 

Růžena Jurčíková 59 dcera 

Štefan Jurčík 59 syn 

Jan Gembický 55 lesní dělník 

Kateřina Gembická 55 v domácnosti 

Šimon Gembický 55 syn 

Antonie Gembická 55 dcera 

Josef Gembický 55 syn 

František Valíček 40 lesní dělník 

Veronika Valíčková 40 v domácnosti 

Karel Valíček 40 syn 

Anna Valíčková 40 dcera 

František Valíček 40 syn 

Marie Valíčková 40 dcera 

Jan Valíček 40 syn 

Josef Valíček 40 syn 

Štefan Valíček 39 ošetřovatel dobytka 

Kateřina Danielová 39 ošetřovatelka dobytka 

Pavel Kolomár 57 lesní dělník 

Marie Kolomárová 57 v domácnosti 

František Kolomár 57 zemědělský dělník ČSSS 

Pavel Kolomár 57 syn 

Josef Kolomár 57 syn 

Marie Kolomárová 57 dcera 

Anna Kolomárová 57 dcera 

Emil Kolomár 57 syn 

Juraj Kolomár 21 lesní dělník 

Kateřina Kolomárová 21 v domácnosti 

Jan Bigas 21 zemědělský dělník ČSSS 

Veronika Bigasová 21 v domácnosti 

Jan Bigas 21 syn 

Hana Bigasová 21 dcera 

Emanuel Šedivý  Lipno - zaměstnanec 

Rozálie Herzegová přechodně lesní zaměstnanec 
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R   o   k       1  9  6  0 
 

Z veřejné schůze konané 17. února 1960 
 Vedle předsedy MNV Antonína Cirhana, tajemnice MNV Marie Šátralové a předsedy 
KSČ Františka Chromíka jsou jako hosti přítomni: Vladimír Vítek, poslanec ONV a Děkan, 
předseda ROH. Celkem přítomno 36 občanů, vesměs zaměstnanců statku. 
Hospodaření statku – oddělení Bližná  - rok 1959 nebyl tak úspěšný, jak se předpokládalo. 
V diskuzi zazněla kritika na adresu traktoristů, kteří odvedli špatnou práci, zejména František 
Nagy a Bohuslav Malý. Nagy prý tak špatně posekal louky, že se ani nemohlo nic nahrabat a 
nestálo to za svážení. Co se týče zasetí obilovin, zde se traktoristů zastal František Chromík a 
kritizoval především to, že práci musí někdo přebírat, dohlížet na to, aby se zejména o sklizni 
nekradlo, což se dělo ve velkém. Lidé poukazovali na to, že mají malý nebo žádný deputát a 
tak se krade. Obilí se kradlo přímo od mlátičky, byl tam mlátičkář, který se vymlouvá, že mu 
po tom nic není, byl tam ustanoven bývalý říd. učitel Císař a ani ten tomu nezabránil a věděl 
o tom dokonce i technik oddělení Imrovič a nezasáhl. 
Vladimír Vítek  pak odsuzuje nezodpovědnost pracovníků oddělení v roce 1959, jistou 
lajdáckost a uvádí, že vše se mělo řešit během roku a ne až na konci. Na Bližné je nejhorší 
práce na celém statku, deputát se podle vyhlášky dává pouze při splnění, technik Krákora 
neměl dávat plané sliby lidem. V živočišné výrobě je neudržitelný stav stájí a je potřeba nová 
výstavba. Na finanční částku však dosáhne jen větší obec, což naznačuje, že je třeba spojení 
s Černou, kde jsou větší možnosti. 
Sloučení Bližné s Černou – předseda MNV Cirhan navazuje na vystoupení Vladimíra Vítka a 
uvádí, že se připravuje sloučení MNV Bližná s MNV Černá, neboť všude se slučuje a nevyhne 
se tomu ani Bližná. Rovněž Státní statek je již rozdělen na oddělení Světlík, Frymburk a 
Černá.K oddělení Černá pak budou sloučeny farmy Olšov, Muckov, Bližná, Jestřábí a Dolní 
Vltavice. V Černé jsou již sloučena v jeden celek JZD Mokrá a ČernáČerná v Pošumaví tvoří 
jakýsi střed, je zde budova ředitelství, jsou zde potřebné sklady, dílny truhlářské i strojní i 
byty pro zaměstnance. 
 Na Bližné již není dostatek lidí, aby se MNV udržel a obsadily všechny potřebné 
komise – stavební, finanční, kulturní, trestní a další. 
K výstavbě na Bližné – přednesla tajemnice MNV. Mateřská škola/ útulek/ stále není hotova, 
protože zedníci byli dáni na jinou práci. Ředitelství statku však přislíbilo, že do konce roku 
1960 bude školka hotova. 
Stejně tak se nepovedlo uvést do provozu pohostinství a v diskuzi dokonce zaznělo, že by zde 
neprosperovalo. 
Ze schůze výboru žen 25.dubna 1960 
 Přítomny byly Němcová, Vrchotová, Šátralová, Cirhanová, Vondrová, Štěpková, 
Košťálová a Knytlová. 
 V tomto roce se budou konat volby do MNV, obec Bližná bude včleněna do obvodu 
obce Černá v Pošumaví, bylo vytvořeno již 20 společných volebních obvodů. 
Samotná obec Bližná tvoří čtyři volební obvody a to: 
č. 16 - celé katastrální území Dolní Vltavice 
č. 17 - jižní část Bližné 
č. 18 - východní část Bližné a celé Jestřábí 
č. 19 - celá Radslav a západní část Bližné až po novostavby 
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V každém volebním obvodu je navržen jeden poslanec do MNV Černá v Pošumaví. Z obvodu 
č.16 je to Božetěch Fiala, převozník v Dolní Vltavici, v obvodě č.17 Antonín Cirhan, 
zaměstnanec ČSSS, dále ve volebním obvodě č.18 je navržena Marie Vrchotová, učitelka na 
Bližné a v obvodu č.19 Marie Šátralová, důchodkyně, bytem Radslav. 
Zásobování masem – neustálé problémy, prodejna masa v Černé není zásobena tak, aby se 
dostalo i na občany Bližné. Ti než se po práci dostanou do Černé je maso zkoupeno místními, 
kteří se před Masnu postaví již ve 12 hodin.Na blíženské se již mnohokrát nedostalo, jsou 
několik týdnů bez masa, nebo musí jet do Českého Krumlova, což nepřispívá k plnění plánu 
v zemědělství. 
Blíženské ženy požadují, aby masna dojížděla až do Bližné, nebo aby bylo maso posíláno 
v balíčkách již navážené a to nejen do Bližné, ale i do Dolní Vltavice.V květnu by měla být 
zahájena výstavba zemědělského areálu v Bližné, počítá se s třiceti pracovníky odjinud a tak 
je nutno příděly masných výrobků zvýšit, vedle toho se z dosavadního přídělu zásobují i 
dělníci tuhových dolů v Bližné. 
 K výstavbě útulku – stále se nic neděje, práce je špatně organizována, zedník sice je, ale zase 
není pomocník, kromě toho je potřeba vykopat a zřídit vodovod pro útulek. Stále se počítá 
s tím, že vše provede ČSSS, který se k tomu zavázal. 
Hodnocení Bližné -  k 1.lednu 1960 byla provedena delimitace statků, byl vytvořen nový 
Statek Černá v Pošumaví, do kterého bylo začleněno mimo jiných také hospodářství Bližná. 
Ředitelství statku provedlo hodnocení celkového stavu na Bližné a konstatovalo: 
v osadě je asi 28 domů a 120 obyvatel, většina domů je stavebně nevyhovujících,náves je 
neudržovaná v dolní části rozbahněná. Adaptací byl zřízen na čp.6 internát zemědělské školy, 
zde je i závodní kuchyně, která rovněž stavebně nevyhovuje a tak nebyla zkolaudována, 
nevyhovuje ani po stránce hygienické a byla okresním hygienikem uzavřena. 
Brigádnická ubytovna je v typovém dřevěném baráku s nevyhovujícím sociálním zařízením. 
Ze zemědělských objektů jsou starší kravíny bez sociálního vybavení, zásobování vodou je ze 
dvou studen, voda je závadná.Vodovod je zaveden pro bytové jednotky a závodní kuchyni. 
Hnojiště a močůvkové jímky jsou neudržované. Na dvoře domu, kde je umístěna závodní 
kuchyně a zemědělská škola je neudržované hnojiště. Brigádnická ubytovna potřebuje 
opravit střechu. 

 
KONEC    MNV   A   OBCE   BLIŽNÁ 

 
12. června 1960 byla obec Bližná spolu s obcemi Mokrá, Muckov a Plánička sloučena 

s obcí Černá v Pošumaví v samostatnou obec – Černá v Pošumaví. Celé území původní obce 
Kyselov bylo přičleněno k obci Horní Planá, ovšem v roce 1964 zpět k obci Černá v Pošumaví. 
 Sloučení obcí Bližná a Černá v Pošumaví bylo projednáváno v obci Bližná postupně – 
v lednu 1960 na celozávodní členské schůzi KSČ, dne 17. února pak na veřejné schůzi spolu 
se zaměstnanci statku, oddělení Bližná a 4. dubna na dodatečné veřejné schůzi občanů obce 
Bližná.  Nikde se nevyskytly žádné námitky proti sloučení a tak tedy dne 12. června 1960 se 
sloučení uskutečnilo. 
 Obec Bližná se dosud do tohoto data skládá z Bližné a osad Dolní Vltavice, Kyselova, 
Jestřábí a Radslavi. V obci je celkem 42 domů, z toho 11 neobydlených, žije zde 180 osob. 
Tři budovy slouží školám – národní, učňovské a útulku, jedna je bouračka a ostatní slouží 
většinou k rekreačním účelům. 
Celková výměra obce obnáší     2 648 ha, 96 a , 70 m² 
z toho:  ČSSS         462       64      42 
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  Lesní správa Č. Krumlov     332       84 
  Voj. les H. Planá a PS útvar Kyselov   277       96      30 
  Tuhodoly Netolice         6       99      40 
  Soukromníci          1       90      76 
  Vodní dílo Lipno   1 321    05   54 
  MNV            3      60       45 
  Komunikace         21      76       28 
  Půda bez hospodáře      215      29       34 
  ONV         54       45 
  ROH Motocyklové závody      18       05 
  Jihočeské drůbežářské závody     16       23 
  Christlová        11       68 
/ ze zápisu ze 6. dubna 1960/       
 

 
Kaplička na návsi v Bližné / zbourána v roce 1971/ 
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Škola  v Bližné. 
 

 Na základě rozhodnutí ONV Český Krumlov, odbor školství, byla zřízena Národní škola v obci 
Bližná dnem 17. února 1958 a pravidelné vyučování bylo zahájeno ve středu 19. února 1958. 
Odborem školství bylo rovněž nařízeno přestěhování potřebného školního inventáře ze školy v Dolní 
Vltavici, kde bylo počítáno s jejím zrušením v krátké době. 
 Slavnostní zahájení školního vyučování, kterému byli přítomni i někteří občané Bližné, 
provedl předseda MNV Antonín Cirhan, který přivítal přítomné děti a ředitele školy Karla Havlíčka. 
Do školy začaly docházet děti nejenom ze samotné Bližné, ale dále z osady Jestřábí a z osady Radslav, 
z obce Dolní Vltavice docházela žákyně 5. post. ročníku Anežka Valíčková. Dále sem docházeli někteří 
žáci z Národní školy v Černé, které tuto školu pravidelně nenavštěvovaly a tudíž měly velké mezery 
v učební látce. 
Škola v Dolní Vltavici v té době ještě byla v provozu, problémy byly s učitelstvem a tak dne 18. března 
1958 bylo po předchozí návštěvě školního inspektora rozhodnuto, že bude zavedeno střídavé 
vyučování. Znamenalo to, že dopoledne se vyučovalo v Bližné a odpoledne na Dolní Vltavici, což 
trvalo do 21. dubna 1958, kdy byl přeložen ředitel Karel Havlíček jako učitel na osmiletou školu do 
Brloha a jeho nástupcem byla ustanovena učitelka národní školy v Hůrce, Ludmila  Pomejová. 
Stav žáků na škole v Bližné postupně vzrůstal, dne 12.května docílil počtu 31 žáků a zůstal pak stejný 
až do konce školního roku.  
Střídavé vyučování na Bližné a Dolní Vltavici však trvalo i nadále až do konce školního roku, což nyní 
zajišťovala ředitelka Ludmila Pomejová. Původně měla škola v Dolní Vltavici skončit již dříve a žáci 
měli docházet do Bližné. Jejich rodiče je tam však neposílali a chtěli dosáhnout toho, aby škola v Dolní 
Vltavici byla otevřena co nejdále.Celou akci prý vedl předseda MNV Rambousek, který se pak 8. 
května 1958 zastřelil. 
Škola však oficiálně již otevřena nebyla a Ludmila Pomejová musela za žáky do Dolní Vltavice 
docházet a probírat s nimi učební látku v rozsahu téměř půl školního roku. Tímto pravidelným 
přecházením trpěli i žáci v Bližné, kteří měli rovněž výpadky, co se vědomostí týká a museli dohánět 
látku rovněž za několik měsíců.Přes všechnu snahu doplnit a procvičit učební látku, propadlo na konci 
školního roku osm žáků. Ve škole byli žáci však velmi ukáznění, především ti z Dolní Vltavice. 
 Ludmila Pomejová byla k 1. srpnu 1958 propuštěna a na místo ředitelky byla jmenována 
Marie Vrchotová. 
O dalším období až do roku 1962 nejsou žádné záznamy. 
 Od 1. ledna 1962 začala na škole v Bližné působit učitelka Radmila Mikšátková. Stav žáků 
v tomto období se ustálil na počtu 14, do školy chodili i žáci z Dolní Vltavice a jeden z Jestřábí. Žáci 
byli poměrně ukáznění a průměrně se učili. 
23. března při návštěvě školního inspektora Straky, bylo konstatováno, že podmínky, ve kterých se 
děti učí, nevyhovují a tak bude škola od příštího školního roku zrušena. 
Od 1. září 1962 začaly děti z blíženské školy chodit do školy v Černé v Pošumaví. 

 
Dále kolem školství v Bližné. 

 
Otevření Mateřské školy v Bližné. 
 
 S platností od 23. července 1962 byla v osadě Bližná otevřena mateřská škola. Jako pěstounka 
byla přijata Věra Genzerová, ročník 1934, bytem Kyselov. Jmenovaná nastoupila 24. 7. 1962 a 
pěstounku vykonávala pouze 11 dní, do 4. srpna. Poté podala výpověď, ve školce přestala pracovat a 
MNV, který neměl žádnou jinou sílu, musel školku zavřít. 

20. srpna 1962 pak nastoupila do školky Josefa Lhotová, bytem Černá v Pošumaví čp. 41. její 
pracovní doba byla od pondělí do pátku od 7, 30 hod. do 17,00 hodin a v sobotu od 7, 30 do 12, 30 
hodin. 
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Průměrný denní počet dětí ve školce je 14 a počítá se, že školka bude otevřena i přes zimní období, 
protože se jedná většinou o zaměstnané pracovnice statku. Jako uklízečka byla přijata jiná síla 
placená státním statkem. 
 
Osud budovy po zrušené škole. 
 
 Škola zde byla zřizována jako provizorium, čemuž odpovídal i stav budovy. Ta je zchátralá, 
vyžaduje značných úprav, což není v této době účelné. V budově od roku 1963 bydlí občan Robert 
Danko, doporučuje se ponechat jej zde bydlet, případně mu objekt odprodat. 
Korespondováno 16. března 1965 mezi MNV Černá v Pošumaví a odborem školství ONV Český 
Krumlov. 

 
 

 
Demolice domů v Bližné 
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M N V      D o l n í     V l t a v i c e. 
 
C e l k o v ě     ú v o d em 
V Dolní Vltavici se od července  do konce roku 1945 vystřídali tři dosazení komisaři – 
Vaverka, Šimera a Babický, po nich pak správu obce vedl půl roku učitel Miroslav Sobotka a 
v roce 1947 byla ustavena 1. Místní správní komise, jejímž předsedou byl Josef Vála a 
zástupcem Miroslav Košina, hostinský. Po něm následuje v roce 1949 pekař Josef Chalupka, 
který však brzy na funkci rezignuje a je jmenován Jaroslav Kubík z Kyselova. V roce 1950 pak 
pokračuje domkář Reimund Bartoš a po něm František Augsberger, správce statku 
v Kyselově. 
Místní správní komise spravuje od 1.ledna 1950  rovněž obec Kyselov, který dříve spolu 
s Kozí Strání tvořil samostatnou obec. 
K 1. lednu 1952 vzniká MNV Dolní Vltavice, prvním předsedou se stává dosavadní předseda 
MSK František Augsberger. 1.dubna 1952 však z obce odchází a 21.dubna 1952 je předsedou 
MNV zvolen ředitel školy František Nejedlý, zástupcem Vojtěch Pártl, vedoucí pošt. úřadu.  
Od roku 1955  je předsedou MNV Josef Lukašák, který skončil 4.června 1957, kdy byl do 
funkce jmenován Josef Rambousek. 
Obyvatelstvo v roce 1939 = 426 
  v roce 1950 =  68 s Kyselovem 
  v roce 2006 =  17 
nejvíce obyvatel bylo v roce 1900 = 692 
 

R  o  k      1  9  4  6 
 
Seznam voličů k 19.3. 1946 

První parlamentní volby po druhé světové válce se konaly v květnu 1946 a v Dolní 
Vltavici byly na seznamu tito občané – voliči: 
Emanuel Koucký   - rolník   - čp. 8 
Julie Koucká    - v domácnosti  - čp. 8 
František Vaclík   - kovář   - čp. 10 
Růžena Vaclíková   - v domácnosti  - čp. 10 
Anežka Vaclíková   - v domácnosti  - čp. 10 
Miroslav Košina   - řezník   - čp. 14 
Marie Košinová   - v domácnosti  - čp. 14 
Jaroslav Zelenka   - rolník   - čp. 16 
Gustav Vavro    - rolník   - čp. 17 
Anežka Vavrová   - v domácnosti  - čp. 17 
Josef Martečík    - rolník   - čp. 18 
Anna Martečíková   - v domácnosti  - čp. 18 
Ludvík Babinec   - rolník   - čp. 20 
František Moulis   - listonoš  - čp. 22 
Josef Sekereš    - rolník   - čp. 23 
Marie Sekerešová   - v domácnosti  - čp. 23 
Pavel Zajac    - rolník   - čp. 25 
Veronika Zajacová   - v domácnosti  - čp. 25 
Julie Zajacová    - M.S.K.   - čp. 25 



25 
 

Irena Zajacová    - v domácnosti  - čp. 25 
Anežka Zajacová   - v domácnosti  - čp. 25 
Vladislav Sobotka   - učitel   - čp. 25 
Ludmila Sobotková   - v domácnosti  - čp. 25 
Jan Turinský    - rolník   - čp. 26 
Olga Stránská    - v domácnosti  - čp. 26 
Anna Lešková    - v domácnosti  - čp. 26 
Miroslav Kašpar   - M.S.K.   - čp. 28 
Josef Vála    - obchodník  - čp. 34 
Růžena Válová   - v domácnosti  - čp. 34 
František Randa   - pekař   - čp. 39 
Anna Randová    - v domácnosti  - čp. 39 
František Chromík   - rolník   - čp. 41 
Růžena Chromíková   - v domácnosti  - čp. 41 
Václav Vandas    - dělník   - čp. 41 
Ondřej Martečík   - rolník   - čp. 55 
Karolína Slazinová   - v domácnosti  - čp. 55 
Olga Rotová    - rolnice   - čp. 57 
Marie Rotová    - v domácnosti  - čp. 57 
Antonín Novák   - cestář   - čp. 59 
Anna Nováková   - v domácnosti  - čp. 59 
Zdena Taitl    - před M.S.K.  - čp. 28 
Anna Maredová   - švadlena  - čp. 16 
 
Zápis  ze schůze výboru MNV 
 Dne 23. července 1946 se sešlo všech 12 členů Místního národního výboru, aby 
jednali o následujících bodech: 
1/ pořádek v obci  - bylo rozhodnuto podat velitelství pluku hlášení o chování 
místní vojenské posádky 
2/ nájemné z bytu -  z každé místnosti pronajaté letním hostům bude vybíráno 70 
Kčs  týdně 
3/ čištění a oprava vodovodu a kašen -  obecní vodovod a kašny budou opraveny 
svépomocí 
4/ různé  -  bylo rozhodnuto, že J. Martečíkovi bude vyplacena část činže, která 
bude vybírána z bytu od kpt. V. Vosátky, zbytek vybrané činže daruje J. Martečík obci. 

Podepsáno a skončeno! 
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Místní správní komise 
 Předseda  - Josef Vála 
 Výbor   - Vladimír Sobotka - pokladník 
     František Chromík - zemědělský referent 
     Stanislav Paroubek - zásobování 
     Miroslav Košina - mléčná komise 
Hasičský sbor 
 Předseda  - Josef Vála 
 Pokladník  - Ing. Kučera 
 Jednatel  - Miroslav košina 
 Zbrojařský mistr - Turínský 
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Ustavení akčního výboru Národní fronty 
 Dne 27. února 1948 byl na Dolní Vltavici ustanoven Akční výbor Národní fronty 
v tomto složení: 
Předseda - Josef Koutek, respicient Finanční stráže v Kyselově, předseda Místní    

organizace KSČ 
Místopředseda- Vladislav Sobotka, řídící učitel v Dolní Vltavici, zástupce strany 

Národně-socialistické 
Členové - Josef Ťažký, dělník, zaměstnanec pily v Kyselově – zástupce dělníků 
  Ondřej Martečík, rolník v Dolní Vltavici, zástupce rolníků 
  František Šrubař, strážmistr SNB v Kyselově, zástupce SNB 
  Stanislav Paroubek, respicient Finanční stráže v Kyselově, zástupce 

Finanční stráže 
V akčním výboru jsou zastoupeny všechny složky místního obyvatelstva, zástupci České 
sociální demokracie a Lidové strany nemohou být zastoupeny, neboť v místě nejsou 
ustaveny. 
Akční výbor jménem všech svých členů slibuje, že věnuje všechny své síly k podpoře druhé 
Gottwaldovy vlády k zajištění blahobytu všeho pokrokového československého pracujícího 
lidu měst a venkova i zde na hranicích státu. 
 
Obnova Místní správní komise Dolní Vltavice – Kyselov 
 Podle návrhu nově zvoleného Akčního výboru Národní fronty, odvolal Okresní 
národní výbor v Českém Krumlově, všechny členy dosavadní Místní správní komise a 
jmenoval, ve smyslu vyhlášky ministra vnitra č. 314 ze dne 27. února 1948, novou Místní 
správní komisi v následujícícm složení: 
Předseda  - Josef Chalupský, pekař, Dolní Vltavice čp. 27 
Místopředseda - Miroslav Veselý, strážmistr SNB, Kyselov  čp. 22 
Vyživovací referent - Stanislav Paroubek, respicient finanční stráže, Kyselov čp. 33 
Pokladník  - František Šrubař, strážmistr SNB, Kyselov čp. 22 
Členové  - Josef Cába, vrchní respicient Finanční stráže, Kyselov čp. 33 
    Karel Jákl, respicient finanční stráže, Kyselov čp. 33 
    Antonín Vodvářka, strážmistr SNB, Kyselov čp. 22 
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Změna v Místní správní komisi 
 Rada ONV v Českém Krumlově na své schůzi dne 7. ledna 1949 vzala na vědomí 
rezignaci dosvadního předsedy MSK Josefa Chalupky, který se z obce odstěhoval a na jeho 
místo jmenuje, podle návrhu místního Akčního výboru, Josefa Kubíka, Kyselov čp. 2. 
Současně jmenuje zemědělským referentem Františka Chromíka, rolníka v Dolní Vltavici čp. 
41. 
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Místní národní výbor 
 Dosavadní předseda MNV František Augsberger byl přeložen na jiné působiště a tak 
byl dne 18. dubna 1952 na plenární schůzi MNV jmenován nový předseda MNV a doplněni 
jednotliví referenti.Složení MNV je od této doby následující: 
Předseda  -  František Nejedlý, ředitel Národní školy,D.Vltavice čp.42 
Místopředseda - Vojtěch Pártl, vedoucí poštovního úřadu, D. Vltavice čp. 50 
Zásobovací refer. - Vilém Augsten, provozní účetní ČSSS, D. Vltavice čp. 42 
Bezpečnost. refer. - Jan Zadražil, lesní hajný, Dolní Vltavice čp. 30 
Hospodářský ref. - Miroslav Košina, vedoucí Masny, Dolní Vltavice čp. 15 
Kult. školský ref. - Květoslava Petrová, v domácnosti, Dolní Vltavice čp. 36 
Zemědělský ref. - František Chromík, zaměstnanec ČSSS, D. Vltavice 
Zdravotní refer. - Zdena Stehlíková, učitelka, Dolní Vltavice čp. 42 
 
Další změna v MNV 
 Kulturně- školským referent byla zvolena namísto Květoslavy Petrové, Edeltraud 
Lepschi,dělnice a dále jako noví členové – Karel Daniel, zaměstnanec ČSSS, Dolní Vltavice čp. 
10, Růžena Chromíková, zaměstnanec ČSSS, Dolní Vltavice čp.41 a Kateřina Lukašáková, 
zaměstnanec ČSSS, Dolní Vltavice čp. 61 
 
Sloučení obcí v pohraničí 
 Rada ONV v Českém Krumlově schválila na své schůzi 24.12. 1952 zrušení společné 
správy politické obce Kyselov, spravované až dosud politickou obcí Dolní Vltavice a provedla 
sloučení uvedených obcí, z úřední moci počínaje dnem 1. ledna 1953 v jednu politickou obec 
se zachováním katastrálního území, s úředním názvem  D o l n í    V l t a v i c e. 
Názva sloučených obcí, t. j. Dolní Vltavice a Kyselov s osadou Kozí Stráň, zůstávají i nadále 
úředními názvy částí této nové obce. 
Odůvodnění: dosavadní politická obec Kyselov je nedostatečně osídlená a ani pro 
budoucnost nejsou předpoklady pro osídlení a vytvoření samostatné správy obce. Obec 
Kyselov s osadou Kozí Stráň je již po několik let spravována jak po stránce finanční, tak i 
zemědělské, obcí Dolní Vltavice, takže nedojde k žádným podstatným změnám. 
Občané sloučených obcí mohou podat odvolání proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů od 
vyvěšení v Dolní Vltavici a do dalších 15 dnů prostřednictvím ONV k radě KNV v Českých 
Budějovicích. 
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Zpráva o činnosti MNV v Dolní Vltavici 
 Dne 28. března na veřejné schůzi občanů podal předseda MNV František Nejedlý 
zprávu o činnosti orgánů od roku 1945: 
Zdejší obec byla do odsunu Němců osídlena výhradně německým obyvatelstvem. Po jejich 
postupném vysidlování přechází německý majetek a půda opět do českých rukou. 
Hospodářství se ujímají první osídlenci, z nichž je složena Místní správní komise, kde jsou 
značně zastoupeni i příslušníci Finanční stráže z Kyselova, v obci usazení. později, v roce 1947 
se přeměňuje MSK v Místní národní výbor. Hospodaření a život v obci, tehdy ještě zachovalé 
a zámožné, je poměrně uspokojivý a dobrý. 
 Zcela jiné období nastává, když je obec v roce 1949 určena jako zátopové pásmo 
Lipenské přehrady. Dosídlenci v důsledku toho, jeden po druhém z obce odcházejí a nakonec 
je nucen hospodářské usedlosti převzít do své správy Národní pozemkový fond, který zde 
hospodaří a obdělává opuštěnou půdu. Začíná pozvolný úpadek v obci a její pustnutí a 
zanedbávání. MNV je opět přeměněn v MSK a obec je velmi málo osídlena. 
 Asi po ročním hospodaření NPF přebírají veškerou půdu v obci Československé státní 
statky, které zde hospodaří dodnes. Účelem hospodářského života je udržet a zachovat to, co 
zde zůstalo, bez velkých investic zde obdělávat půdu a žít do doby zátopy. Větší investice 
nejsou povolovány, neboť vzhledem k zátopě nejsou racionální. 
Obec Kyselov se postupně téměř celá vysidluje, v roce 1950 je sloučena s Dolní Vltavicí 
v jednu politickou obec jako její osada. Od 1.ledna 1952 je znovu MSK  přetvořena na MNV, 
v němž jsou zástupci ČSSS a ostatní zaměstnanci. 
Činnost nynějšího národního výboru v posledním období se vzhledem k situaci a krátké 
budoucnosti Dolní Vltavice, zaměřovala rovněž pouze na to, udržet a zachovat to, co zde 
ještě zbylo, v takovém stavu, aby zde byl možný spokojený život a plnění daných úkolů do 
doby zátopy. Prováděly se pouze nutné běžné údržby budov a ostatního zařízení, větších 
nákladnějších akcí zde býti nemohlo. 
Do budoucna jsou plány MNV rovněž pouze všední a zahrnují v sobě úkoly pouze nejnutnější 
a pro obec ještě rentabilní. 
 
Složení MNV 
 Ke dni 28. května je takovéto složení Místního národního výboru: 
předseda MNV   - František Nejedlý 
tajemník MNV    - František Valter 
člen MNV    - Miroslav Košina 
předseda komise zemědělské - Richard Dušek 
člen komise zemědělské  - Josef Lukašák 
člen komise zemědělské  - Růžena Válová 
předseda komise kulturní  - Pavel Troják 
člen komise kulturní   - Katka Lukašáková 
člen komise kulturní   - por. Tengler 
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Komise k oslavám měsíce československo-sovětského přátelství 
 Jednou z důležitých akcí byly oslavy čsl.-sovětského přátelství, k čemuž musela být 
v obci i vytvořena komise ze zástupců jednotlivých orgánů a složek. Na tomto příkladu 
vidíme, které složky v obci aktivně působily a jména jejich zástupců / což vždy nemuseli být 
předsedové/ - z října 1955. 
M O   K S Č    - František Chromík 
Místní akční výbor NF   - Miroslav Košina 
Místní národní výbor   - Karel Havlíček 
Místní výbor žen   - Zdena Kulhánková 
Českosl. státní statky   - Josef Pokorný 
Č S M     - Miluše Nermuťová 
Požární sbor    - Gabriel Fiala 
Národní a mateřská škola  - Věra Lepschy – ová 
 
Zápis ze schůze rady MNV ze dne 20. října 
Přítomni byli : předseda MNV Josef Lukašák – člen rady MNV Miroslav Košina  - tajemník 
MNV Karel Havlíček  - předseda MO KSČ František Chromík – účetní Josef Pokorný. 
Z á s o b o v á n í     o b y v a t e l s t v a 
Jednání MNV s Jednotou je nepravidelné, nejisté, prodejna je často uzavřena několik dní, 
pracující ženy si nemohou v místě nakoupit potraviny, některé žádané potraviny nejsou do 
zdejší prodejny vůbec dováženy a musí se chodit do Černé nebo až do Hůrky. 
 Farma ČSSS žádá okamžitou nápravu, prodavačka onemocněla, trvá to již delší dobu a 
vedení Jednoty nedává žádnou náhradu. 
Přípisem Jednoty LSD Horní Planá byla sestavena kandidátka občanů, kteří budou dohlížet na 
chod prodejny. Jedná se o Marii Lukašákovou, Marii Peckovou, Pavla Trojáka, Růženu 
Válovou a Josefa Zajíce. 
Z d r a v o t n i c t v í 
Zástupce statku farmář Josef Galbavý navrhuje, aby při ambulanci OUNZ byla ustavena jedna 
sestra – ošetřovatelka, která by poskytovala první pomoc a oštřila lehčí onemocnění. 
Ošetřovnu by  byla  vybavena léky na náklad statku a ušetřilo by se spoustu času u 
zaměstnanců statku. Galbavý navrhuje, aby tuto práci vykonávala jeho manželka, která je 
diplomovanou sastrou. 
 
Zahájení činnosti Osvětové besedy 
 V listopadu t. r. zahájila svou činnost nově zřízená Osvětová beseda. Jak oznámil 
předseda MNV, byla zkontrolována obecní knihovna a konstatováno, že se ztratilo celkem 
140 knih. Knihy budou řádně vedeny, půjčování po pracovní době. 
Spolu s ostatními složkami NF uspořádala OB estrádu k 38. výročí VŘSR. 
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Činnost Osvětové besedy pokračuje 
 V plánu OB na 1. pololetí roku 1956 je především otázka filmových představení. Do 
obce bude každých 14 dní zajíždět Putovní kino, které bude v odpoledních hodinách promítat 
film pro mládež a večer dvojfilm pro dospělé diváky. 
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Jaké filmy se promítaly 
 Vybráno období únor až duben, vždy se promítaly dva krátké filmy a dva celovečerní. 
Filmy krátké   - Mladí budují mír; Výkrm skotu; Buduj vlast-posílíš mír; Výkrm vepřů; 
Zvyšujeme výnosy našich luk; Na lyžích po hřebenech Tater; Bitva míru; Třetí mistrovství 
zimních sportů v NDR; Budujeme!; Každým rokem telátko. 
Filmy celovečerní – Pevnost na Amuru; Noc je mým královstvím; Trosečník z otrokářské lodi; 
Císařův pekař; Vesnická učitelka; Dnes večer všechno skončí; Dovolená s Andělem; Bílý sob; 
Anna na krku; Katakomby. 
Nastaly problémy 
 Ze zpráv a hlášení, které zástupci OB a MNV podávaly nadřízeným orgánům vyplývá, 
že s kulturou v obci to nevypadalo nijak dobře. Kdy do obce začalo dojíždět Putovní kino není 
přesně zaznamenáno, k dispozici je pouze plán činnosti/ viz výše/ a dále z materiálů je 
možno zjistit, že již v roce 1955 jezdilo Putovní kino nepravidelně a na jaře v roce 1956 
přestalo úplně. 

Proto si k promítání filmů předseda OB Karel Havlíček zapůjčoval projekční přístroj od 
ČSSS Černá v Pošumaví. Ovšem dovážení a odvážení projekčního přístroje provázelo 
nedorozumění, neochota a nechuť, prostě jen starosti a těžkosti. 

MNV proto předložil odboru kultury ONV Český Krumlov dodatkový rozpočet na 
zakoupení vlastního promítacího přístroje. Než se však vše vyřešilo, byl do obce zapůjčen 
projekční přístroj Almo 16  od Krajské správy Československého státního filmu. 
S promítáním i jiný program 
 Vždy jedenkrát v týdnu před promítáním filmu se uskutečnila desetiminutovka 
k současným událostem a dále pro místní mládežníky, zaměstnance ČSSS byla uspořádána 
závodní škola práce, spojená s promítáním odborného filmu a přednáškou s diapozitivy. 
Zastupování 
 Vedoucího OB Karla Havlíčka při promítání filmů zastupovaly: sl. Věra Lepschyová a 
sl.Marie Koišová. 
Žádost o přidělování programových filmů 
 Osvětová beseda v Dolní Vltavici podala krajské rozdělovně Československého 
státního filmu žádost, aby při přidělování filmů pro obec byly vybírány filmy s přednostním 
právem a filmy prémiové. Svou žádost odůvodnila takto: 
 naše pohraniční obec je vzdálena od nejbližšího místa s biografem 9 km 
 na zdejším státním statku je mládežnická brigáda 
 ve zdejší obci je přemístěna část Vodních staveb, n.p. Sezimovo Ústí, stavební správa 

Lipno – Dolní Vltavice, kde jsou brigádníci pracující na dokončení velkého 
socialistického díla a jsou zde ubytováni za velmi těžkých podmínek 

 jsou zde brigádníci Vojenských státních lesů Horní Planá- Dolní Vltavice a brigádníci 
Jihočeského lesního průmyslu v Českém Krumlově – polesí Plánička-Dolní Vltavice, 
kteří rovněž dokončují práci na zátopovém území vodního díla Lipno 

Z uvedených důvodů doufáme, že při výběru filmů bude na naší obec při sestavování 
měsíčního programu pamatováno. 
Zřízení a vybavení kulturní jizby 
 Kulturní jizba byla iniciativou Vodních staveb Lipno – stavební správa Dolní Vltavice 
uvedena do použivatelného stavu, Vodní stavby vlastním nákladem provedly práce zednické, 
tesařské a malířské. Zbývá nyní kulturní jizbu vybavit a proto OB podala žádost odboru 
školství ONV o doplnění:  6 ks vnitřních velkých dvojitých oken v ceně 1300 Kčs; zatemňovací 
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zařízení na 6 oken v ceně 900 Kčs; upravení promítací kabiny 1200 Kčs; promítací plátno 
s rámem v ceně 540 Kčs  a gramorádio s deskami v hodnotě 3000 Kčs. 
Místnost oddechu 
 Vodní stavby Lipno připravují za spolupráce Osvětové besedy místnost oddechu – 
klubovnu pro zaměstnance Vodních staveb, mládežníky ČSSS a stálé zemědělské dělníky a 
rovněž i pro pohraničníky. Důvodem je alespoň částečné omezení nezdravého jevu v obci, t. 
j. nemírného pití alkoholu. 
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Přestože se jedná pouze o plán činnosti Osvětové besedy na rok 1957, je zajímavé vidět 
jakou kulturní činnost si tehdy obec Dolní Vltavice naplánovala. Skutečnost bývala trochu 
jiná, přesto se jistě řada akcí uskutečnila. Jednalo se tedy o: 
Závodní škola práce     - leden a únor 
celovečerní filmová představení   - 96 x 
krátké poučné a zábavné filmy   - 12 
krátké filmy s přednáškou    -   5 
zdravotnické přednášky    -   4 
estrády s kulturním programem   -   4 
taneční zábavy     -   3 
divadlo – zájezd     -   1 
divadlo – vlastní sehrání    -   2 
loutkové divadlo – sehrání    -   9 
výstava knih      -   2   - k VŘSR a na vánoce 
zájezd do divadla a na estrády   -   3 
beseda o knize     -   2 
zřízení a otevření čítárny 
diafilmy s přednáškou    - 10 
 
Nové volby členů MNV 
 Dne 4. června byly na schůzi MNV provedeny nové volby členů MNV. Dosavadní 
předseda Josef Lukašák končí a místo něho je navrhován Josef Rambousek, který byl též 
schválen. Funkci tajemníka MNV vykonává nadále Karel Havlíček. Členem rady je Miroslav 
Košina. 
V jednotlivých komisích jsou zvoleni tito předsedové: zemědělská – Josef Lukašák; kulturně-
sociální – Růžena Chromíková a požárně-bezpečnostní Josef Vála a Jan Turínský. 
 
Seznam občanů – voličů  
 Následující seznam uvádí občany Dolní Vltavice, je čerpán z voličského seznamu 
k všeobecným volbám do MNV, které se konaly v květnu 1957. 
 

Jméno a příjmení obyvatele číslo popisné 

Berkovcová Františka 27 

Danielová Kateřina 39 

Horečná Antonie 40 

Chromík František 41 

Chromíková Růžena 41 
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Koiš Antonín 55 

Koiš Petr 55 

Koišová Marie 55 

Košina Miroslav 15 

Košinová Marie 15 

Lepschy-ová Marie 53 

Lepschy-ová Edelfraut 53 

Lukašák Josef 26 

Lukašáková Marie 26 

Lukašáková Kateřina 40 

Marček Jan 10 

Marčeková Milada 10 

Pecka Zdeněk 27 

Pecková Marie 27 

Szromka Josef 21 

Szromková Marie 21 

Sojka František 8 

Sojková Kateřina 8 

Segečová Marie 40 

Troják Pavel 47 

Trojáková Anna 47 

Turínský Jan 59 

Turínská Anna 59 

Urban Karel 6 

Vála Josef 57 

Válová Růžena 57 

Valíček Štefan 39 

Vobořil Antonín 6 

Vobořilová Františka 6 

Vršan Štefan 20 

Vršanová Antonie 20 

 
 

R   o   k       1   9   5   8 
 
V y b r á n o       z e     s c h ů z í     M N V 
 
19. února  - mimořádná schůze  
- v důsledku zrušení Národní školy musí děti docházet do Bližné, rodiče byli informováni o 

podání žádosti, aby škola byla ponechána alespoň do konce školního roku. Zatím nedošlo 
k vyřízení, tajemník MNV jako učitel se již nezúčastnil intervence za obnovení školy a tak 
bude na příslušné orgány apelovat předseda MNV Josef Rambousek. 

- demoliční objekty a hřbitovní kameny budou rozprodány; navrhuje se, aby získané 
finanční prostředky byly věnovány na kulturní účely stávající zdejší osady, pro 
obyvatelstvo ubytované v horní části obce / již byl zakoupen promítací přístroj, nyní ještě 
dostanou televizor, gramorádio a rozhlasové zařízení 
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- bylo schváleno přidělení domku čp. 40 lesnímu dělníkovi Františku Valíčkovi; dále dům 
čp. 55 lesnímu dělníkovi Genitriji / oba domy jsou mimo zátopové území/ 
další domy si zajistily Státní lesy pro své dělníky, kteří zde pracují a budou přestěhováni 
ze zátopové oblasti 

19. března – schůze MNV 
- předseda MNV Josef Rambousek oznámil, že se začal rozebírat krov zdejšího kostela a 

zdi budou odstřeleny vojskem; portál kostela bude převezen do Muzea v Českém 
Krumlově 

- bylo docíleno toho, že žáci zdejší školy budou vyučováni ve zdejší obci a to v budově 
školy, protože všude v ostatních budovách jsou umístěni lesní dělníci na vysazování 
stromků na ochranné pásy břehů Lipenské přehrady 

26. dubna – schůze MNV 
- předseda MNV Josef Rambousek oznámil, že podal trestní oznámení na podnik, který 

rozebíral střechu kostela a přtom zničil všechny tašky; současně podal i trestní udání 
ohledně domu čp. 59, kde bylo veškeré elektrické vedení odstraněno ze stěn 

 
Další dosídlení 
 K 1. květnu 1958 dosídlily do domku čp. 21 dvě rodiny a to lesního dělníka Josefa 
Bigase a lesního dělníka Jiřího Kolomára. 
V domku čp. 57 je již dosídlen Pavel Kolomár. 
 

 

Dolní Vltavice na řece Vltavě 
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Škola Dolní Vltavice. 
 

 
Budova školy v Dolní Vltavici 

 

  
 Česká škola byla v obci otevřena dne 1.října 1945 pro deset dětí prvních českých 
osídlenců. Poněvadž školní budova čp.42 byla zpočátku obsazena americkou a po ní 
československou armádou, musela být třída umístěna v 1.poschodí budovy čp.15. 
Teprve 2. května 1946 byla vojskem uvolněna část školní budovy a vyučování přeneseno do 
ní. Nová školní budova byla vystavěna v roce 1888, do roku 1945 zde byla německá Obecná 
škola, po válce obsazena americkou armádou, pak čsl. armádou, od roku 1947 je zde 
umístěna česká Obecná škola, od roku 1952 pak navíc Mateřská škola a školní kuchyně. 
 Prvním učitelem zdejší jednotřídní obecné školy byl Miroslav Sobotka, který zde 
působil tři roky. Po něm pak nastoupila Zdeňka Svobodová, která byla po roce vystřídána 
Antonínem Bulánem. Počet dětí byl ve škole po celá léta velmi nízký, průměrně 10 – 18 dětí. 
Když nakonec klesl tento počet na sedm, byla škola dnem 30.dubna 1950 uzavřena a sedm 
dětí z obce muselo docházet do školy v Černé. Inventář školy a její zařízení byly předány 
rovněž do Obecné školy v Černé. Školní budova byla propůjčena vojenskému útvaru 
pohraniční stráže Kyselov. 
 Když pak v roce 1950 začíná do obce nový příliv osídlenců ze Zvonkové a počet dětí 
v obci stoupne na 13, je zde opět, na žádost rodičů a MNV otevřena Národní škola. 
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Vyučování je zahájeno 18.prosince 1950 učitelem Karlem Kotlínem z Písku. Poněvadž však 
vojenský útvar ve škole stále dosud bydlí a nechce ji uvolnit, je zřízena třída školy na statku 
čp.2 v Kyselově. Sem je také převezena část inventáře a archiv ze školy v Černé. 
 Mezitím je dále jednáno s vojenským útvarem o uvolnění alespoň části školní budovy, 
protože dosavadní umístění budovy po všech stránkách nevyhovuje. Výsledkem toho je, že 
konečně na jaře v roce 1951 uvolní vojenský útvar ve školní budově jednu školní místnost 
v přízemí a naproti ní tmavou místnost na kabinet. Nic víc ! Záchody, sklepy a půda nejsou 
dosud škole k dispozici. Děti chodí na záchod do neobydlené hospodářské budovy proti 
škole, přičemž přebíhají dosti frekventovanou silnici, uhlí na zimu nemá škola kam uskladnit 
– prostě poměry dosud stále neudržitelné. Zástupci obce proto dál jednají s vojenským 
útvarem a dosáhnou toho, že v listopadu 1951 je celá budova předána školním účelům. 
 Nastává rozhodný obrat v rozvoji školství v obci: škola do této doby odstrkovaná, ve 
špatném prostředí, kde se učiteli i dětem špatně pracovalo, je opět pánem ve vlastní budově 
a postupně se stává středem pozornosti v obci. 
Po převzetí je školní budova důkladně vyčištěna, jsou zasklena rozbitá okna, na jaře je pak 
budova vymalována a opravena střecha. V roce 1953 jsou upraveny zahrádky, zřízena 
ředitelna a byt v 1.poschodí budovy a místnosti vybaveny nábytkem. 
Krásný nový nábytek je pořízen do nově zřízené Mateřské školy a školní kuchyně a do obecní 
knihovny umístěné ve školní budově. 
 V roce 1954 se maluje budova podruhé, byla natřena všechna okna v budově a 
zhotoveny nové klíče ke dveřím, přičemž opraveny i zámky. Veškerý náklad na zařízení školy 
činil od jejího převzetí v roce 1951 přibližně 40 000 Kč nové měny; z toho připadá na zařízení 
nábytkové pro Mateřskou školu asi 5 tisíc korun, na zařízení knihovny a kulturní místnosti 
rovněž 5 tisíc a zbývající částka připadá na opravy a údržbu školní budovy během posledních 
čtyř let. 
V důsledku toho všeho je dnes školní budova velmi krásně a účelně vybavena, udržována 
v dobrém stavu a je jen velkou škodou, že i ona bude jednou zlikvidována a zatopena. 
Ve školní budově je v přízemí tělocvična, školní dílna, mateřská škola a školní kuchyně. 
V prvním poschodí je učebna národní školy, kabinet, ředitelna, byt ředitele školy a kulturní 
místnost s obecní knihovnou. 
Odchodem rodin však klesá stále i počet dětí v mateřské i národní škole : k 1. září 1953 má 
Národní škola celkem 18 dětí a k 1.září 1955 již jen 8 dětí. Stejně tak mateřská škola, kde bylo 
k prvnímu uvedenému datu 16 dětí a k druhému již jen 6 dětí. 
Na národní škole vyučuje od 1. září 1951 František Nejedlý z Bohouškovic u Křemže . 

 
Národní škola na školním výletě v Českém Krumlově 
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M a t e ř s k á     š k o l a 
 Na žádost rodičů, kteří pracují na státním statku a nemají často komu svěřit během 
dne své děti, byla v obci dnem 1.února 1952 otevřena Mateřská škola. Při zahájení bylo do ní 
zapsáno 18 dětí od dvou do šesti let. Matky při nástupu do práce přivádějí ráno své děti do 
školy, po skončení práce večer, si pro ně opět přicházejí. O děti ve škole je dobře postaráno, 
ve školní kuchyni dostávají dopolední přesnídávku, oběd a svačinu. Náklady na stravování 
jsou hrazeny z rozpočtu obce, část nákladů nesou rodiče, kteří připlácejí podle počtu 
strávních dnů. Ve školní kuchyni se stravují i děti ze školy národní, jejichž matky nemohou 
pro své zaměstnání vařit v poledne oběd. 
 Ve školní kuchyni, otevřené současně s mateřskou školou od 1. února 1952, vaří 
Marie Baucíková z Pláničky a po ní pak v roce 1954 přichází Anna Kavická z Mokré. 
Na mateřské škole působí od jejího založení učitelka Zdeňka Stehlíková z Bližné, po ní pak 
v roce 1953 působí krátký čas Marie Lepschy z Dolní Vltavice čp.53, po ní Růžena Mauricová 
z Oseku u Prachatic a posléze Věra Lepschy z D. Vltavice čp.53. 
Správou mateřské školy a školní kuchyně je pověřen ředitel národní školy František 
Nejedlý.Školnické práce v celé školní budově vykonává Anna Berkovcová z Dolní Vltavice / 
původně čp.7 /. 
 Poněvadž pozvolným odsunováním rodin v poslední době, klesá i počet dětí v obci, je 
mateřská škola počínaje dnem 1.července 1955, přeměněna na zemědělský útulek. V jejím 
působení a chodu se ovšem nic nemění. 
Stejně tak klesá i počet dětí ve škole národní, když k 1. září 1955 je zapsáno do celé školy 
pouze 8 dětí. Půjde – li to takhle dál, bude opět škola zavřena, a to dříve, než dojde k zátopě. 
Pro budoucnost se počítá se zřízením nové školy v Bližné, do níž se pak přemístí po likvidaci 
Dolní Vltavice, celá vltavická škola. 
Předání inventáře zemědělského útulku. 
 Dne 23. července 1958 došlo k předání inventáře zemědělského útulku  bývalé 
mateřské školy z Dolní Vltavice do Bližné. 
Za Dolní Vltavici byl přítomen tajemník MNV Karel Havlíček a za Bližnou tajemnice MNV 
Šátralová. 
Protokol o předání obsahuje celkem 20 položek a to lavičky, stoly, stolky, dětské postýlky, 
povlečení, matrace, lehátka, tabule, šicí stroje a některé další. 

                                    
 

Interiér kostela, který čeká demolice a postupné zaplavení vodami Lipenské přehrady 
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 Kyselov 
 

Obec Kyselov původně tvořily dvě osady – Kyselov a Kozí Stráň/ ta zanikla nejdéle v r. 
1952/. 
Život obce Kyselov byl téměř nerozlučně spjat se životem obce Dolní Vltavice. 
Od roku 1945 existovala MSK, jejímž předsedou byl Zdeněk Taitl, likvidační národní správce. 
Záhy však byla sloučena a převedena pod působnost obce Dolní Vltavice a předsedu i zde 
dělal Josef Vála. Pro pravidelný styk s Kyselovem byl ustaven tzv zpravodaj, kterým byl 
František Chromík. Z  obce bylo v roce 1946 odsunuto 60 Němců, zůstalo zde pouze 10 mužů 
a 7 žen v pěti popisných číslech. Obec již nově nebyla osidlována, v roce 1947 se uvádí pouze 
– stanice SNB, pila a celnice. Veškeré úřadování bylo společné s Dolní Vltavicí, ke které byl 
Kyselov dnem 1. ledna 1953 připojen. 

 
R o k       1 9 4 6 
 

Hospodářská plocha obce 
 V soupisu provedeném k 28.5.1946 lze zjistit, že celková výměra obce Kyselov byla 
1 190, 93 ha. Z toho bylo orné půdy 186,16 ha, trvalých luk 434, 78 ha, pastvin 79, 83 ha, 
půdy zalesněné i dočasně nezalesněné bylo 323, 38 ha, 6, 14 ha bylo zastavěných ploch a 
dvorů a ostatních neplodných ploch 160, 64 ha. 

Seznam voličů v Kyselově 

Zpracováno podle voličských seznamů volebního obvodu Kyselov k 7. květnu 1946. 
Za Místní správní komisi podepsán Zdeněk Taitl, celkově bylo 10 mužů a 7 žen. 
 
 

Poř. Jméno a příjmení narozen bydliště zaměstnání 

1 Votík Jaroslav 1922 čp.2 národní správce 

2 Červený stanislav 1914 3 dozor. finanční stráže 

3 Červená Marie 1918 3 v domácnosti 

4 Koutek Josef 1910 3 dozor. finanční stráže 

5 Koutková Marie 1916 3 v domácnosti 

6 Paulen Peter 1905 6 rolník 

7 Paulenová Valerie 1910 6 v domácnosti 

8 Buřita Ladislav 1908 12 respir. finanční stráže 

9 Buřitová Vlasta 1912 12 v domácnosti 

10 Kučera Karel 1896 33 respir. finanční stráže 

11 Kučerová Marie 1900 33 v domácnosti 

12 Sabadoš Michal 1920 33 dozor. finanční stráže 

13 Cába Josef 1903 33 respir. finanční stráže 

14 Cábová Terezie 1914 33 v domácnosti 

15 Jakl Karel 1915 33 respir. finanční stráže 

16 Jaklová Božena 1922 33 v domácnosti 

17 Žalud František 1905 33 respir. finanční stráže 
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Rozšíření působnosti MSK. 
 Usnesením rady ONV v Českém Krumlově ze dne 6.prosince 1946 byla působnost 
Místní správní komise rozšířena i na obec Kyselov, což znamená, že dosavadní MSK 
v Kyselově zanikla. 
Existence a samostatnost politické obce Kyselov tím nebyla nikterak dotčena, pouze 
předseda MSK v Dolní Vltavici / zpočátku Josef Vála/ úřadoval střídavě v určité dny 
v Kyselově. Veškerá agenda a spisy byly vedeny odděleně pro každou obec. Zanedlouho se 
však úřad MSK přestěhoval do jedné budovy v Dolní Vltavici, kde se úřadovalo celý týden, 
odděleně pro každou obec. 

 
R  o  k      1  9  4  7 
 

Zavedení národní správy na pilu 
 ONV v Českém Krumlově zavedl ve smyslu par. 9, dekr. 5/ 45 Sb. vyhlášky 
osidlovacího úřadu – fondu národní obnovy a dalších předpisů – za účelem likvidace – 
národní správu na pilu Fr. Zaumüller, Kyselov a jmenoval likvidačním národním správcem 
pana Zdeňka Taitla, předsedu MSK v Kyselově. 
Pila Fr. Zaumüller, Kyselov byla výměrem ONV v Českém Krumlově ze dne 9. 7. 1946 
konfiskována podle dekretu 108/ 45 Sb. a výměr nabyl moci 9.8.1946. 

Pěstitelé lnu v Kozí Stráni 
 Úvodem je potřeba konstatovat, že pěstování lnu bylo v roce 1946 pro většinu 
zemědělců ztrátové. Proto někteří poslanci tehdejšího Ústavodárného  národního 
shromáždění interpelovali vládu o poskytnutí příspěvku k ceně stonkového lnu ze sklizně 
roku 1946. Navržen byl příspěvek 130 Kč za 100 kg stonku. 
 Uvedení pěstitelé v obci Kyselov, osada Kozí Stráň, obdrželi příspěvek v této výši: 
Zdeněk Taitl čp. 13 - 954 Kčs;   František Höllmitler čp. 10 – 308 Kčs; Aloisie Müllerová čp. 13 
– 236 Kčs. 

R o k      1 9 4 8 
Ustavení zpravodaje pro rok 1948 
 Místní správní komise v Kyselově ustanovila zpravodajem pro rok 1948 osídlence 
Františka Chromíka, bytem Dolní Vltavice. 
Zpravodaj zprostředkovával styk s MSK v Dolní Vltavici, pod kterou byla správa v Kyselově 
sloučena. 
Ukázka odběrní známky 
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Sloučení MSK 
  

Rozhodnutím ONV Český Krumlov došlo v srpnu 1948 ke sloučení MSK Kyselov s MSK 
Dolní Vltavice. Za tím účelem svolal předseda MSK v Dolní Vltavici Josef Chalupka tyto členy 
na 9. srpna : 
Chalupka Josef - pekař -  -  Dolní Vltavice 
Veselý Miroslav - strážmistr SNB -  Kyselov  
Šrubař František - strážmistr SNB -  Kyselov 
Paroubek Stanislav - respicient FS  -  Kyselov 
Jakl Karel  - respicient FS  -  Kyselov 
Cába Josef  - vrchní respicient FS -  Kyselov 
Vodvářka Antonín - strážmistr SNB -  Kyselov 
Vála Josef  - obchodník  -  Dolní Vltavice 
Sobotka Ladislav - učitel   -  Dolní Vltavice 
 
Seznam osob z obce Kyselov povinných pracovní povinnosti v roce 1948 
  

Dekretem presidenta republiky ze dne 1. října 1945 o všeobecné pracovní povinnosti, 
byly k výkonu prací, jejichž neodkladné provedení vyžadují zájmy veřejné, přidělováni všichni 
práce schopní muži od 16 do 55 let a ženy od 18 do 45 let. Z této povinnosti byly někteří 
vyjmuti – vojáci, učni a studenti, těhotné ženy a členové cizích zastupitelských úřadů. 
7.12.1948 byl na Okresní národní výbor v Českém krumlově odeslán tento seznam: 
 

Poř. číslo Jméno a příjmení Povolání odpracováno hodin 

1 Buřita Ladislav respicient FS / Finanční stráž/ 1 150 

2 Cába Josef vrchní respicient FS    168 

3 Červený Stanislav respicient FS    190 

4 Jakl Karel respicient FS    250 

5 Jaklová Božena  v domácnosti    203 

6 Koutek Josef  respicient FS    255 

7 Liebermann Emanuel úředník odstěhoval se 

8 Liebermannová Berta v domácnosti odstěhovala se 

9 Paroubek Stanislav respicient FS      90 

10 Žalud František  vrchní respicient FS    140 

11 Vopravil František šofér odstěhoval se 

12 Huňka František praporčík SNB     39 

13 Šrubař František  strážmistr SNB     45 

14 Vrable František strážmistr SNB     39 

15 Slavík Josef strážmistr SNB   226 

16 Tomšovský Václav strážmistr SNB   223 

17 Jírovec Jan strážmistr SNB   163 

18 Jiříček Josef strážmistr SNB   146 

19 Schober Josef strážmistr SNB   150 

20 Větrovský Jaroslav strážmistr SNB   163 

21 Šafrata Karel strážmistr SNB     63 

22 Vondráček Václav strážmistr SNB     81 
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23 Lebeda Josef strážmistr SNB   249 

24 Vodvářka Antonín strážmistr SNB     50 

25 Ziegler Oldřich strážmistr SNB   145 

26 Steinbach Jaroslav strážmistr SNB   189 

27 Josef Ladislav strážmistr SNB   101 

28 Šmíd Karel strážmistr SNB     94 

 
Z á n i k     o b c e     K y s e l o v  

 Od 1. ledna 1950 spravuje MSK v Dolní Vltavici i politickou obec Kyselov, který dříve 
spolu s Kozí Strání, tvořil samostatnou obec. Po válce však byly obě vesnice slabě osídleny, 
na Kozí Stráni zůstává pouze jedna rodina rakouské státní příslušnosti a jeden osídlenec, 
všichni do roku 1948. Od té doby je pak celá vesnice úplně prázdná. 
Vesnici Kyselov osídlili čtyři zemědělské rodiny v roce 1946, ale ty po krátké době přesídlí do 
Dolní Vltavice, takže i vesnice Kyselov je od té doby liduprázdná. Pouze několik samot podél 
silnice k Dolní Vltavici, které patří k obci Kyselov, jsou osídleny příslušníky pohraniční stráže a 
zaměstnanci statku. 
Od roku 1950 jsou pak z těchto samot a tedy celé vesnice Kyselov, osídleny pouze domy 
čp.22 a 24. Na jaře 1954 se obě rodiny z těchto domků odstěhovaly,a tak zůstává Kyselov bez 
trvalého osídlení. Budovy a domky jsou buď již dávno bouračkami, nebo pomalu chátrají, 
pozemky obhospodařuje státní statek spolu s vltavickými a tak je pochopitelné, že se Kyselov 
stává pouhou osadou Dolní Vltavice. 

Obec Kyselov s osadou Kozí Stráň byla začleněna do zátopové oblasti, k 1. 7. 1958 byl 
ohlášen její zánik, oficiálně však zanikla k 1. 7. 1960.Kozí Stráň však údajně zanikla již v roce 
1952. Podle údajů byl Kyselov v roce 1960 připojen k Horní Plané bez osídlení, tedy jako 
prázdný katastr a v roce 1964 připadl Kyselov zpět k Černé v Pošumaví. 
 

R  o  k     1  9  5  5 
 
Stav místní lidové knihovny 
 
 Knihovník v Dolní Vltavici Karel Havlíček napsal dne 31. 10. 1955 tento záznam: 
Místní lidová knihovna byla společně umístněna v budově ČSM. Dne 1. září 1955 jsem 
převzal inventář národní a mateřské školy, ale knihovna nebyla předána, neboť bývalý 
předseda MNV František Nejedlý jí nechtěl přejati, poněvadž nechtěl vzíti na sebe 
zodpovědnost. 
Ponevadž jsem nechtěl, aby knihovna nesloužila svému účelu, zkontroloval jsem stav 
knihovny a zjistil, že z celkového stavu zapsaných knih 533, je jich 130 ztraceno a neznámo 
komu vypůjčeno. 
 

Od této doby již  nejsou o Kyselově žádné záznamy!! 
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Místní národní výbor  
 
V Mokré byl prvním předsedou MSK rolník Jiří Šulc do roku 1947, po něm následoval Štefan 
Stančík. Od 27. dubna 1949 je předsedou MSK Jaroslav Mareš. 
Na schůzi občanů je 2. prosince 1949 ustaven nový MNV, jehož předsedou se stal Milan 
Cílek, místopředsedou Pavel Horňáček. 
K obci Mokrá patřily osady Hubenov, Slavkovice a dvůr Faschinghof. 

R o k      1 9 4 5 
Na základě materiálů získaných v Okresním archivu uvádím na tomto místě pro názornost 
seznam německých obyvatel v roce 1945 / seznam byl vyhotoven pro účely placení daně 
z pozemků za I. a II. čtvrtletí roku 1945 – jména většinou počeštěna/. 
 

Poř.č. Jméno     majitele  bydliště čp. 

1 Stepan  Jan Mokrá 1 

2 Kari  Jan 2 

3 Watzl František 3 / 4 

4 Holznerová  Margareta 5 

5 Neubauerová Marie 5 

6 Bayer Josef 5 

7 Streinzová Aloisia 6 

8 Höfer František 7 

9 Höpfl Jan 8 

10 Neubauer Jan 9 

11 Kubitschek Tomáš 10 

12 Watzl Karel 11 

13 Mugrauer Alois 12 

14 Watzlová Hedvika 13 

15 Gutschka Adolf 14 

16 Rembs Josef 15 

17 Erhart Jan 17 

18 Erhart František 18 

19 Raab  Jan 20 

20 Mugrauer Josef 21 

21 Mayer Jan 22 

22 Blahusch Jindřich 23 

23 Gabriel František 24 

24 Gebhard Anna 25 

25 Bürger František 26 

26 Missauer Josef 27 

27 Binder Aloisie 27 

28 Mugrauer Josef 28 

29 Hirschová Anna 30 

30 Proschko Josef 43 

31 Gabriel Jindřich 31 
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32 Scheiterbauer František 33 

33 Haas Josef 36 

34 Suchel František 37 

35 Mugrauer Jan 38 

36 Tussetchläger Felix 39 

37 Kerschbaum František 40 

38 Proschko František 42 

39 Herbinger Jakub Hubenov 1 

40 Proschko Bedřich 2 

41 Watzl Josef 3 

42 Mugrauer Jan 4 

43 Erhardt Rudolf 5 

44 Kümmel Josef 6 

45 Hammerlindl Marie 7 

46 Wagner Jan 8 

47 Hirsch František 9 

48 Mugrauer Franz 10 

49 Herbinger Aloisie 11 

50 Hirsch Adolf 12 

51 Fink František Slavkovice 1 

52 Pachner Josef 2 

53 Springer Adolf 3 

54 Haas František 4 

55 Erhard Jan 5 

56 Erhardt Jan 6 

57 Labitsch Jan 7 

58 Hellinger Josef 9 

59 Amort Julius 11 

60 Essl František Záhliní 6 

61 Fuchs Matěj Hossenschlag 

62 Gayer František Pinketschlag 

  
Hospodářská plocha obce k 20. 6. 1945 
 Plocha c e l k e m         - 761, 87 ha 
 Orná půda    - 228, 73 
 Louky trvalé dvou a vícesečné - 225,78 
 Louky trvalé jednosečné  -   82,04 
 Pastviny    -   56,07 
 Lesní půda    - 147,07 
 Zastavěné plochy   -     4,75 
 Ostatní plochy neplodné  -   17,43 ha 

 
R o k     1 9 4 6 
 
 Tento rok byl především ve znamení odsunu německých obyvatel z obce Mokrá. 
Odsun byl prováděn po etapách a podle níže uvedených dat byl odsunut tento počet 
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obyvatel / přesný jmenovitý seznam je uložen v archivu kroniky obce Černá v Pošumaví – 
pozn. kronik. / : 
27. května  - 41 občanů německé národnosti 
  2. července  - 12   „ 
  3. července  - 81  „ 
26. července  - 40  „ 
13. srpna  - 45  „ 
30.srpna  - 32  „ 
20. září  - 56  „ 
26. října  - 63  „ 
 
Okresní osidlovací komise vždy ve svém oběžníku oznámila Místní správní komisi, kolik osob 
bude v určený den připraveno k transportu. Všechny osoby určené k odsunu musí vyhovovati 
platným nařízením, do odsunu však nesmí být zařazovány tyto osoby, včetně rodinných 
příslušníků: 
1/ smíšená manželství 
2/ Němci českého původu 
3/ antifašisté s platnou legitimací 
4/ němečtí specialisté s platnou legitimací 
5/ osoby nemocné, těhotné ženy, přestárlé a neschopné chůze 
 
Přídělová listina – katastrální území Mokrá- 
 Text:   Plně slib budovatelského programu Gottwaldovy vlády ze dne 8. července 1946, 
vydává Národní pozemkový fond při Ministerstvu zemědělství, k dokončení velkého 

osidlovacího díla  tuto      p ř í d ě l o v o u      l i s t i n u , podle níž se uskutečňuje převod 

vlastnictví zemědělského majetku novým přídělcům, kteří nabyli tohoto vlastnictví dnem 
převzetí půdy do držby na podkladě dekretů o vlastnictví, jim vydaných. 

Poř.č. vklad Jméno přídělce označení přídělu ha 

1 174 Morongová Anna usedlost Slavkovice čp. 35 asi 2,50  

2 175 Kadlec Pavel a Marie usedlost Slavkovice čp. 2 asi 14,50 

3 185 Kutláková Marie usedlost Mokrá čp. 36 asi 8,00 

4 176 Koiš Jan a Julie usedlost Slavkovice čp. 6 asi 6,50 

5 177 Skořepa Alexandr a Olga usedlost Slavkovice čp. 26 asi 14,50 

6 198 Daniš Jan a Matylda usedlosti Mokrá čp.31, 37 asi 10,50 

7 199 Stančík Štefan a Kateřina usedlost Mokrá čp. 7 asi 13,50 

8 200 Tesařová Marie +  
Kantor Vojtěch 

usedlost Mokrá čp. 11 asi 17,50 

9 201 Cílek Milan a Jiřina usedlost Mokrá čp. 21 asi 15,50 

10 202 Československý stát 
Ministerstvo techniky Praha 

příděl pod poř.č. 34 asi 13,00 

11 203 Československé státní statky 
nár. podnik Praha 

usedlost Mokrá čp. 8  asi 35,50 

12 204 Kapečka Jan a Marie usedlost Slavkovice čp. 2 asi 20,50 

13 205 Hladůvková Božena usedlost Mokrá čp. 23 asi 4,00 

14 173 Čurda Josef a Olga usedlost Slavkovice čp. 5 asi 20,00 

15 174 Dostál Alexandr a Olga dům Mokrá čp. 35 asi 1,00 

16 175 Makoš Václav a Marie usedlost Mokrá čp. 2 asi 11,00 



46 
 

17 176 Vaníčková Alžběta usedlost Mokrá čp. 6 asi 5,00 

18 177 Vodňanský Václav a Anastázie usedlost Mokrá čp. 26 asi 18,00 

19 178 Habart Josef a Anna usedlost Mokrá čp. 33 asi 6,00 

20 179 Hladůvka Jan usedlost Mokrá čp. 24 asi 5,00 

21 180 Kavický Martin a Pavlína usedlost Mokrá čp. 14 asi 10,00 

22 181 Šembera Ludvík a Božena usedlost Mokrá čp. 22 asi 4,00 

23 182 Sedláček Viktor a Emilie usedlost Mokrá čp. 4 asi 16,00 

24 183 obec Mokrá příděl pod poř.č. 32 asi 15,00 

 
 
Osidlování obce – dvouletý plán 
 MSK Mokrá sestavila a dne 28. října 1946 poslala na Okresní národní výbor tento plán 
osídlení obce: 
1/ úplně osídlit celou obec včetně okolních samot, v osadě Hubenov zřídit pastviny, 
hlavně pro ovce; v osadě Slavkovice zřídit chov dobytka, část zalesnit a ve vhodných 
usedlostech zřídit drůbežárny 
2/ v obci Mokrá přestavět vodovod a vodu zavést do všech usedlostí; do usedlostí, které 
nejsou níže položeny a kam voda neteče, zařídit ruční nebo elektrické pumpy 
3/ provést úplnou elektrifikaci obce; zavést elektrický proud do čp. 14, 35,10, 21, 23, 
24,26, 40 a do zbývajících samot; 
4/ vyrozumět Báňský výzkumný ústav, zda by nebyla možná obnova tuhových dolů a 
dům čp.5, který je schwarzenberským majetekem, ponechat pro osazenstvo dolů; 
5/ vysázet křoviny, nejlépe lísku, po pravé straně silnice od čp.8 v délce asi 200 m a 
zabezpečit tak sjízdnost silnice v zimě, kdy tento úsek bývá zavát až do výše 8 m a je tak 
přerušena veškerá doprava z Českého Krumlova na Horní Planou a Frymburk; 
6/ zřídit sušárnu hub a bylin a využít tak přírodního bohatství našich okolních lesů; 
7/ na méně plodných pozemcích vysázet ovocné aleje. 

 
 

 Tento dvouletý plán osídlení obce byl projednán se všemi osídlenci dne 14. října 
v hostinci u Mayerů. 

R o k      1 9 4 7 
 
Harmonogram odvozu mléka 
 Podle nařízení ONV Český Krumlov, jsou všichni zemědělci mající koňské potahy, 
povinni střídavě dopravovati mléko, z Mokré do Horní Plané. Jedná se o zimní období, dokud 
nebude silnice sjízdná pro auto. Konve s mlékem budou cestou přebírat i od p. Haise 
z nádraží Černá – Hůrka. 
Podle usnesení MSK jsou to tito osídlenci ve dnech 8 – 14. ledna 
K. Helebrantová, čp. 1; J. Mareš, čp. 2; J. Šulc, čp. 3/4; A. Liskovský, čp. 7; M. Tesařová, čp. 
11; F. Žigrai, čp. 15/16; V. Donát, čp. 8;  
Podepsán předseda MSK – F. Žigrai 
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Ustavení hasičského sboru. 

 19.ledna se konala ustavující schůze všech 
osídlenců v hostinci u „Šembery“za účelem ustavení 
hasičského sboru v Mokré. 

Seznam členů hasičského sboru zvolených na této schůzi: 
Daniš Jan, Mokrá čp. 37 – velitel 
Konarik František, č. 33 – Kadlec Pavel, č. 2 – Koiš Jan, č. 6 – Motyčák Jan č. 27 – Žigrai 
František, č. 15/16 – Donát Viliam, č. 8 – Kavický Martin, č. 14 – Cílek Milan, č. 22 – Danišová 
Matylda ,č. 37 –Cílková Jiřina, č. 22 – Horňáček Pavel, č. 3/4 – Kantor Vojtěch, č. 11 – Stančík 
Štefan, č. 7 – Šuba Josef, č. 18 – Šuba Juraj, č. 18 – Kutlák Štefan, č. 36 – Vyletělová Hedvika, 
č. 25. 
 
Praxe veterináře.  

8.března t.r. došel Místní správní komisi v Mokré přípis z MNV Horní Planá, že se tam 
usídlil zvěrolékař MVDr. Tibor Citroni, který bude vykonávat veterinární praxi v celém 
obvodě, t. zn. i v Mokré. 
 
Obchod v Mokré. 
 MSK na základě žádostí veškerého obyvatelstva, požádala ONV v lednu o otevření 
obchodu v obci, kde je 80 obyvatel. Obchod smíšeným zbožím by byl na čp. 10 – Gustav 
Stančík. 
V prosinci 1946 požádal Štefan Stančík o vydání živnostenského listu k provozování obchodu 
smíšeným zbožím na čp. 10. ONV však jeho žádosti, v přípisu  zaslaném v březnu, nevyhověl 
s odůvodněním, že se jedná o živnost vázanou na průkaz způsobilosti, který žadateli chybí a 
ani nemůže být vydán jeho synovi, který vykazuje pouze tříletou učební dobu a nemá 
předepsanou dobu alespoň dvouletého zaměstnání. 
 
Honební výbor 
 Honební společenstvo v Mokré zvolilo na valném shromáždění dne 23. března 
honebního starostu a tříčlenný honební výbor ve složení: 
honební starosta   - Václav Helebrant, rolník, Mokrá čp. 1 
členové honebního výboru - J. Mareš, rolník, Mokrá čp. 18 
     Jaroslav Baštýř, rolník, Mokrá čp. 24 
     K. Stropka, rolník, Slavkovice čp. 3 
ONV Český Krumlov schválil zvolené 15. dubna s tím, že bez souhlasu všech členů honebního 
společenstva, nemůže honební výbor činit žádná opatření ohledně pronájmu honitby.  
 
Osidlování obce. 
 MSK v Mokré sděluje v prosinci Osidlovací komisi při ONV Český Krumlov, že pro 
osídlence je možno dáti k dispozici usedlosti čp. 28, 38 a 39, dále statek Faschinghof. V osadě 
Hubenov jsou k dispozici čtyři usedlosti a dvě usedlosti v osadě Slavkovice. 
 
Samozásobení mlýnskými výrobky. 
 Pro samozásobení mlýnskými výrobky se v listopadu v obci přihlásili tito zemědělci: 
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Mareš Jaroslav, Mokrá čp. 18 -  Helebrantová Krystína, Mokrá čp. 1 – Puchel Stanislav, 
Slavkovice čp. 4 – Donát Viliam, Mokrá č.p.8 – Tesar František, Mokrá čp. 11 a Habart Josef, 
Mokrá čp. 33. 
Na své schůzi si zvolili jako mlýn, kam budou k semletí dovážet své výrobky – Čertův mlýn, 
Stanislav Honsa, Hořice n/ Šumavě. 
Tomuto mlynáři byly dále přiděleny obce Cipín, Slavkov, Světlík, Muckov,Mýto, Šebanov, 
Hořice n/Š., Plánička,Skláře, Černá na Šumavě, Bližná a Dolní Vltavice. 
 
Počty zemědělských usedlostí v obci 
 Podle sdělení MSK Okresnímu národnímu výboru v Českém Krumlově v prosinci 1947 
jsou v Mokré tyto usedlosti podle velikosti: 
do 1 ha  - čp.35 
od 2 do 5 ha  - čp. 6, 22, 25, 27 a 40 
od 5 do 10 ha  - čp. 24. 30, 33 a 36 
od 10 do 15 ha - čp. 1, 2, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 37 a Slavkovice čp. 4 
od 15 do 20 ha - čp. 3, 9, 11,21, 26 a Slavkovice čp. 3 a 6 
od 20 do 25 ha - Slavkovice čp. 5 
 

R o k     1 9 4 8 
 
Seznam osob v obci k 16. lednu 1948 / dle voličských seznamů/ 
 

Jméno a příjmení datum narození  bydliště zaměstnání 

Helebrantová Kristýna 1900 Mokrá čp. 1 rolnice 

Handschuová Marie 1868 " v domácnosti 

Helebrantová Dagmar 1922 " " 

Helebrant Václav 1893 " škpt.v.v. 

Mareš Václav 1897 Mokrá čp. 18 rolník 

Marešová Milada 1901 " v domácnosti 

Marešová Milada 1927 " " 

Liskovský Andrej 1925 Mokrá čp. 7 rolník 

Donát Viliam 1912 Mokrá čp. 8 rolník 

Donátová Marie 1911 " v domácnosti 

Donát Jakub 1877 " " 

Donátová Klára 1879 " " 

Stančík Štefan 1894 Mokrá čp. 10 rolník 

Stančíková Kateřina 1896 " " 

Tesař František 1890 Mokrá čp. 11 rolník 

Tesařová Albína 1891 " v domácnosti 

Tesařová Marie 1922 " " 

Tesař František 1926 Mokrá čp. 11 kovář 

Kantor Vojtěch 1906 " rolník 

Horňáková Josefa 1911 Mokrá čp. 12 v domácnosti 

Horňák Michael 1909 " rolník 

Kavický Martin  Mokrá čp. 14 " 

Kavická Pavla  " v domácnosti 
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Žigrai František 1912 Mokrá čp. 15/16 rolník 

Bohonická Anna 1923 " v domácnosti 

Bohonická Kateřina 1927 " " 

Šembera Ludvík 1905 Mokrá čp. 22 rolník 

Šemberová Božena 1921 " v domácnosti 

Hladůvka Jan 1906 Mokrá čp. 24 rolník 

Hladůvková Božena 1926 " v domácnosti 

Vyletělová Hedvika 1907 Mokrá čp. 33 rolnice 

Daniš Jan 1911 Mokrá čp. 37 rolník 

Danišová Matylda 1915 " v domácnosti 

Baštýř Jaroslav 1911 Mokrá čp. 40 cestář 

Baštýřová Marie 1912 " v domácnosti 

Stropek Karel 1924 Mokrá čp. 22 rolník 

Stropková Terezie 1889 " v domácnosti 

Dostál Alexandr 1885 Mokrá čp. 32 rolník 

Dostálová Olga 1896 " v domácnosti 

Čurda Josef 1899 Mokrá čp. 5 rolník 

Čurdová Olga 1901 " v domácnosti 

Čurdová Milentina 1928 " " 

Čurda Vladimír 1929 " rolník 

Čurdová Marie 1870 " v domácnosti 

Čurdová Marie 1902 Mokrá čp. 6 rolnice 

Korbela Miroslav 1912 " rolník 

Horňáček Pavel 1914 Mokrá čp. 9 " 

Horňáčková Hedvika 1917 " v domácnosti 

Horňáčková Irena 1928 " " 

Hůlková Zděna 1922 Mokrá čp. 19 učitelka 

Chládek Václav 1907 Mokrá čp. 30 rolník 

Chládková Fedoska 1914 " v domácnosti 

Abelová Marie 1892 Mokrá čp. 14 " 

Vodňanský Jaroslav 1919 Mokrá čp. 26 rolník 

Vodňanský Vladimír 1917 " " 

Vodňanská Anastázie 1891 " v domácnosti 

Tesařová Albína 1927 Mokrá čp. 11 v domácnosti 

Zdeněk Josef 1879 Mokrá čp. 27 rolník 

Zdeňková Marie 1880 " v domácnosti 

Vondena Josef 1923 Mokrá čp. 15 rolník 

Cílek Josef 1893 Mokrá čp. 21 penzista 

Cílková Marie 1897 " v domácnosti 

Cílek Milan 1925 " rolník 

 
 Tento seznam je bohužel neúplný! V záznamech je uvedeno, že celkový počet voličů 
v obci Mokrá i s přilehlou osadou Slavkovice činí 82 osob, ale podle seznamů je jich pouze 63, 
část chybí. Stejně tak nelze zjistit, které osoby bydlí ve Slavkovicích a které v Mokré. 
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Seznam zemědělců v obci Mokrá k 1. září 1948 
  

Č. popisné Jméno a příjmení zemědělce Počet osob obdělává ha půdy 

1 Helebrant Václav 4 14,30 

2 Makoš Václav 4 11,20 

3 Sedláček Viktor 5 16,30 

6 Vaníčková Alžběta 4 4,90 

7 Stančík Štěpán 3 13,50 

8 Donát Vilém 8 12,80 

9 Horňáček Pavel 5 18,50 

11 Tesařová Marie 7 19,00 

12 Horňák Michal 5 13,50 

14 Žigrai František 2 11,30 

15 Kavický Martin 8 9,20 

18 Mareš Jaroslav 3 18,00 

22 Šembera Ludvík 2 3,70 

24 Hladůvka Jan 6 5,00 

25 Vyletělová Hedvika 2 2,20 

26 Zdeněk Josef 2 4,30 

27 Skořepa Alexandr 2 17,20 

28 Koňarik František 3 11,40 

30 Chládek Václav 7 6,80 

33 Habart Josef 2 6,00 

35 Dostál Alexandr 2 1,00 

36 Sedláčková Růžena  2 5,60 

37 Daniš Jan 5 10,00 

40 Baštýř Jaroslav 6 3,70 

 S   L  A  V K O  V I  C  E   

2 Kapečka Jan 8 19,50 

3 Stropek Karel 3 17,80 

4 Puchel Stanislav 3 14,80 

5 Čurda Josef 9 19,80 

6 Čurdová Marie 3 19,00 

 H   U  B  E  N  O  V   

 Podsklan Petr 4  

 Korytár Jan 2  

 Šuba Juraj 3  

 Kadlec Pavel 9  

 Kutlák Pavel 7  
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Seznam všech dětí v obci k 1. říjnu 1948 
 

Jméno a příjmení rok narození bydliště 

Baštýř Jaroslav 1940 Mokrá čp.40 

Baštýř Jiří 1942 " 

Baštýřová Zdeňka 1943 " 

Baštýř Pavel 1945 " 

Čurda Vladimír 1929 Slavkovice čp. 5 

Čurda Josef 1931 " 

Čurdová Olga 1935 " 

Čurdová Zina 1937 " 

Čurdová Raja 1940 " 

Čurdová Olga 1941 Slavkovice čp. 6 

Danišová Marie 1936 Mokrá čp. 31 

Vondenová Eailie 1932 " 

Donát Jan 1941 Mokrá čp.8 

Donát Ladislav 1942 " 

Donátová Marie 1946 " 

Hladůvka Josef 1942 Mokrá čp. 24 

Hladůvková Pavla 1937 " 

Hladůvka František 1940 " 

Hladůvková Františka 1934 " 

Horňáčková Jarmila 1938 Mokrá čp. 9 

Horňáček Ladislav 1939 " 

Horňáčková Helena 1945 " 

Horňáková Helena 1932 Mokrá čp. 12 

Horňáková Anna 1937 " 

Horňák Ludevít 1939 " 

Balandinová Alexandra 1945 Mokrá čp. 5 

Chládek Vladimír 1938 Mokrá čp. 30 

Chládek Mikuláš 1940 " 

Chládková Naďa 1943 " 

Chládková Olla 1946 " 

Kapečka Jan 1929 Slavkovice čp. 2 

Kapečková Elena 1931 " 

Kapečková Marie 1933 " 

Kapečka Pavel 1939 " 

Kapečka Koloman 1944 " 

Kapečka Antonín 1947 " 

Kavický Jan 1937 Mokrá čp. 14 

Kavická Anna 1938 " 

Kavický Ivan 1941 " 

Kavický Emil 1947 " 

Koňarik Ondřej 1947 Mokrá čp. 28 

Makoš Evžen 1929 Mokrá čp. 2 
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Makošová Eliška 1941 " 

Podsklan Vincenc 1941 Hubenov čp. 3 

Podsklanová Julie 1936 " 

Sedláček Václav 1941 Mokrá čp. 3 

Sedláček Viktor 1937 " 

Panuška Sláva 1930 Mokrá čp. 36 

Stančík Milan 1930 Mokrá čp. 7 

Schnurpfeil Pavel 1930 Mokrá čp. 5 

Tesařová Marie 1945 Mokrá čp. 11 

Víchotová Jiřina 1936 Mokrá čp. 6 

Vyletěl Ivan 1944 Mokrá čp. 25 

Kindermann Jan 1939 Mokrá čp. 5 

Kindermannová Anna 1936 " 

Vondra Jan 1943 " 

Šubová Alžběta 1938 Hubenov čp. 5 

Šubová Anna 1937 " 

Kadlec Josef 1940 Hubenov čp. 9 

Kadlec Vincenc 1942 " 

Šubová Marie 1933 Slavkovice čp. 7 

Šubová Anna 1935 " 

Šubová Julie 1939 " 

Šuba Martin 1945 " 

Kutlák Štěpán 1932 Hubenov čp. 8 

Kutláková Marie 1934 " 

Kutlák Petr 1938 " 

Vondenová Stanislava 1942 Mokrá čp. 31 

Vondenová Štefanie 1946 " 

 
 
 
Obvodní lékař 
 Pro Mokrou byl v tomto roce obvodním lékařem MUDr. Gabriel Paal, ordinace Hořice 
na Šumavě. 
 
 
 
 
 
Povolení domácí porážky. 
 K porážce prasete musel každý tehdy splnit potřebná kritéria a příslušná komise mu 
podle toho porážku povolila. Jak takový zápis vypadal, svědčí doklad ze 17. prosince 1948: 
Za přítomnosti členů vyživovací komise Jaroslava Baštýře a Kristýny Helebrantové a předsedy 
Místního akčního výboru Ludvíka Šembery, bylo projednáno povolení domácí porážky Viktoru 
Sedláčkovi, rolníkovi v Mokré čp. 3. 
Viktor Sedláček uvádí: dodal jsem 150 kg pšenice, jelikož jsem neměl zaseté žádné žito, 
vyměnil jsem 200 kg pšenice za žito, zasel jsem 200 kg pšenice.Pro letošní sklizeň jsem měl 
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zasetou většinou ruskou jarku, avšak nesklidil jsem ani to, co jsem zasel, takže jsem nemohl 
víc dodat.Dodal jsem 900 kg ječmene a ještě dodám 300 kg krmného obilí. 
Brambor jsem dodal 2 000 kg a na jaře ještě dle možnosti dodám. 
Dodal jsem 6 070 l mléka od pěti krav.Vajec jsem dodal 200 ks od pěti slepic. 
Kontingent hovězího a vepřového je zajištěn v chlévě, což stvrzuji vlastnoručním podpisem. 
 

R o k      1 9 4 9 
 
Jmenování nové Místní správní komise. 
 
 Rada ONV v Českém Krumlově jmenovala dne 27. dubna t. r. novou Místní správní 
komisi v obci Mokrá, neboť byla až dosud neúplná. 
Složení komise: Jaroslav Mareš  -Mokrá čp.18   -předseda 
   Karel Tržil   -Mokrá čp. 3  -člen 
   Vilém Donát   -Mokrá čp. 8  -člen 
   Josef Zdeněk   -Mokrá čp. 27  -člen 
   N. Baštýřová   -Mokrá  -člen 
 
Převzetí agendy úřadu. 
 
 Nově jmenovaný předseda MSK Jaroslav Mareš převzal dne 16. května veškerou 
dostupnou agendu.Jednalo se o spisy od roku 1945 do doby převzetí, dále o Sbírky zákonů 
z let 1947 a 1948, jednací protokoly, razítka a další drobné kancelářské potřeby. 
Z inventáře to dále byl psací stroj zn. JAPY a psací stroj zn. Continental, nástěnné kuchyňské 
hodiny, dále stoly, židle, skříně a stolní telefon. 
V železné příruční pokladně byla hotovost 4 679, 30 Kčs , dále pokladní kniha, pokladní deník 
a veškeré doklady k tomu náležející. 
Součástí předání byla dále vkladní knížka České spořitelny s hodnotou 20 000 Kčs,dále pak 
čtyři vkladní knížky s přihláškou na celkovou hodnotu 14 131 RM. 
Vše bylo předáno za účasti újezdního tajemníka Lhoty. 
 
Lesní družstvo zemědělců – osídlenců obce Mokrá 
   
 Zemědělci – osídlenci v obci založili Lesní družstvo, jehož majetek byl k 24. květnu 
celkem 96, 89 ha v katastrálních územích Mokrá, Muckov a Mýto. Roční příspěvek Lesnímu 
společenstvu v Českém Krumlově byl vyměřen na 4 855 Kčs. 
Členy Lesního družstva v Mokré byli:  Jiří Šulc – Ludvík Šembera – Kristýna Helebrantová – 
Václav Makoš – Alžběta Vaníčková – Andrej Lískovský – Vilém Donát – Štefan Stančík – Marie 
Tesařová – Michal Horňák – Martin Kavický – František Žigrai – Jaroslav Mareš – Milan Cílek – 
Jan Hladůvka – Hedvika Vyletělová – Martin Hemr – Josef Zdeněk – Viktor Sedláček – 
Jaroslav Baštýř – Jan Daniš – Josef Habart – Alexandr Dostál – Růžena Sedláčková. 
Lesní družstvo, které obdrželo příděl lesní půdy v katastrálním území Mokrá, se svým 
dopisem, z 16. září 1949, tohoto přídělu vzdalo a lesní nemovitosti byly převzaty do správy 
MSK Mokrá. O dalším osudu tohoto přídělu rozhodne Ministerstvo zemědělství. 
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Oběžník z 8.července 1949. 
 
 Na příkaz ONV v Českém Krumlově svolává Místní správní komise v Mokré, plenární 
schůzi všeho obyvatelstva na 11. červenec od 20 hodin do sálu hostince p. Šembery. Účast 
všech obyvatel je nutná, dostaví se předseda ONV Jan Vach. 
Program schůze: - zprávy referentů MSK 

-  provádění 5 LP 
-  plnění předepsaných dodávek 
-  příprava pro hladké a včasné provedení žní 
-  závěr referenta ONV 
-  hlášení obyvatelstva o vyhynutí brambor v letošním roce 
-  projednání osevního plánu na rok 1949/ 50 
-  stanovení kontingentu vepřového a hovězího dobytka 
-  ustanovení obecního hajného 
-  požární hlídky v době žní 
-  zakončení 

Ukázka autentických podpisů obyvatel Mokré, zvaných na tuto schůzi. 
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Počet obyvatel a domů k 1. 7. 1949 

 
 

Jméno a příjmení počet 
obyv. 

z toho nad 20 
let 

počet 
domů 

počet 
bytů 

obyt.místností 
celkem 

Koiš Jan 2 1 1 1 2 

Stančík Štefan 3 2 1 1 2 

Donát Viliam 9 6 1 2 4 

Horňáček Pavel 5 3 1 1 2 

Helebrant Václav 3 3 1 1 3 

Habart Josef 2 2 1 1 1 

Vyletělová 
Hedvika 

6 4 1 1 3 

Zdeněk Josef 2 2 1 1 1 

Koňarik František 3 2 1 1 1 

Kadlec Pavel 6 5 1 1 1 

Mareš Jaroslav 3 3 1 1 3 

Žigrai František 2 2 1 1 1 

Tesařová Marie 6 4 1 1 2 

Horňák Michael 4 2 1 1 2 

Kavický Martin 8 3 1 1 2 

Morongová 
Anna 

3 1 1 1 2 

Cílek Josef 2 2 1 1 2 

Chládek Václav 8 3 1 1 1 

Kutláková 4 1 1 1 2 

Daniš Jan 5 2 1 1 2 

Šembera Ludvík 2 2 1 1 2 

Skořepa 
Alexandr 

2 2 1 1 2 

Baštýř Jaroslav 7 2 1 1 2 

Hladůvka Jan 5 2 1 1 2 

Kapečka Jan 10 4 1  2 

Stropek Karel 4 2 1  2 

Čurdová Marie 3 2 1  2 

Čurda Josef 8 4 1  2 

Puchel Stanislav 3 2 1  1 

Šuba Josef 6 2   2 

Podsklan Petr 4 2    

Šuba Juraj 5 2    

Bayerová 4 3    

Vondena Josef 4 2    
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Žádost o zřízení autobusové linky. 
 
  MSK zaslala 24. září Okresnímu národnímu výboru Český Krumlov žádost o zřízení 
každodenní autobusové linky na trati Dolní Vltavice – Český Krumlov a to následovně: 

- odjezd z D. Vltavice v 6.30 hodin do Č. Krumlova 
- odjezd zpět z Č. Krumlova v 13.00 hodin 
- v neděli odjezd z D. Vltavice v 15.00 hodin 
- odjezd zpět z Č. Krumlova v neděli ve 22.30 hodin 

Žádost byla zdůvodněna tím, že vlakové spojení nevyhovuje, jelikož pro vyřízení 
úředních i soukromých záležitostí v Českém Krumlově se spotřebuje mnoho času cestami na 
dráhu a zpět, čekáním na vlak a tak běžná cesta vyžaduje pro osobu 14 i více hodin. Ztráty 
času jsou při dnešním nedostatku pracovních sil na venkově neúnosné a státnímu 
hospodářství velmi škodlivé. Zavedení nedělní odpolední linky by umožnilo účastnit se v Č. 
Krumlově mnoha kulturních podniků, což za stávajících podmínek není možné. 
 Bylo zdůrazněno, že žádost není pro pohodlí, ale jako naprosto nezbytná z hlediska 
národohospodářského a kulturního. 
S pozdravem Pětiletce zdar doufají podepsaní žadatelé v kladné vyřízení. 
 
Úřední záznam 
 
 Dne 13. října 1949 v 15 hodin dostavil se do obce Mokrá instruktor ONV s. Nepožitek, 
aby překontroloval provedení rozpisu operativního plánu v zemědělství na rok 1950. 
Poněvadž podle fonogramu byla schůze svolána na 12 hodin a instruktor se dostavil později 
/zdržel se v obci Skláře/, nezastihl již předsedu vyživovací komise ani předsedu JZD. Jelikož 
předseda MSK s. Mareš je těžce nemocen, zastupoval ho jeho zástupce s. Tržil Karel.Rozpis 
dosud proveden nebyl, protože podle sdělení s. Tržila nebyl do dnešního dne přesně znám 
rozsah zemědělské půdy jednotlivých zemědělských závodů. Soudruh Nepožitek sdělil s. 
Tržilovi zásady rozpisu a soudruh Tržil jako místopředseda MSK se zavazuje za MSK, že podle 
pokynů daných soudruhem Nepožitkem bude rozpis plánu proveden správně a spravedlivě 
za součinnosti předsedy místní vyživovací komise, lidového agronoma, předsedy KSČ, 
předsedy JSČZ a předsedy JZD a bude nejpozději v sobotu, t. j. 15. 10 do 15 hodin, odevzdán 
na zemědělském oddělení ONV. 
 
V z n i k     M í s t n í h o    n á r o d n í h o    v ý b o r u / M N V / 
 
 Rada Okresního národního výboru v Českém Krumlově 
schválila na své schůzi dne 2. prosince 1949 návrh Místního 
akčního výboru Národní fronty v Mokré na ustavení MNV v obci. 
MNV byl ustanoven v tomto složení: 
předseda MNV - Milan Cílek                                        
místopředseda MNV - Pavel Horňáček 
členové rady MNV - Karel Stropek a Karel Tržil 
členové pléna -          Jaroslav Mareš, Jan Daniš, Anna Vondenová, Vilém Donát, Jan  
                      Kapečka, Vojtěch Kantor,Pavel Kadlov a Ludvík Šembera. 
 
Dosavadní MSK se vznikem MNV ruší a všichni její členové se zprošťují funkcí. 
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R o k      1 9 5 0 
 

Obec Mokrá v dotazníku. 
 Zemský ústav pro plánování v Praze si vyžádal formou dotazníku podklady pro 
stanovení středisek a obvodů veřejných služeb. 
 Na základě údajů zpracovaných v dotazníku pověřenými pracovníky obce Mokrá, jsem 
sestavil jakýsi celkový přehled o obci, kde konkrétní datum šetření je uveden 15. duben 
1950. Pod údaji je podepsán předseda MNV Milan Cílek, bytem Mokrá čp. 21, povoláním 
rolník, na  sestavování dotazníku se dále podíleli: 
Karel Tržil, člen MNV, učitel, bytem Mokrá čp. 19 
Pavel Horňáček, předseda KSČ, bytem Mokrá čp. 3/4, rolník 
Anna Vondenová, členka MNV, bytem Mokrá čp. 15/16, v domácnosti 
Juraj Šuba, rolník, bytem Hubenov čp. 5 
Josef Šuba, rolník, bytem Slavkovice čp. 7 
 Obec Mokrá leží v katastrálním území Mokrá, jeho výměra je 748 ha a obsahuje osady 
Hubenov a Slavkovice. Počet domů v obci v roce 1930 byl 24 a nyní 42, počet obyvatel v roce 
1930 činil celkem 220 a nyní je to 111 obyvatel. 
 Obec patří do obvodu obvodního lékaře v Horní Plané, což je uváděno jako 
nevyhovující. Účelnější by bylo umístění lékaře v Hořicích, kam se např. dochází i k zubnímu 
lékaři, který tam, ovšem nepravidelně, zajíždí z Českého Krumlova. K zubnímu technikovi se 
ovšem dochází do Horní Plané, stejně tak i do lékárny. Ke všem ostatním odborným lékařům 
se chodí do Českého Krumlova, kde je i nemocnice a lékárna. 
Porodní asistentka je v Hořicích na Šumavě, v nutných případech se chodí do Českého 
Krumlova. 
Nejbližší hřbitov je v Hořicích na Šumavě, kde se i z obce Mokrá pohřbívá. Zvěrolékaře 
voláme z Českého Krumlova, drnomistr( pohodný) je v Hůrce. 
 V obci je škola jednotřídní s pěti postupnými ročníky. V r. 1948 ji navštěvovalo 30 
žáků, v r. 1949 to bylo 24 a v současné době je to 26 žáků. 
Do školy II. stupně se chodí do Horní Plané, do vyšších odborných škol a do Gymnazia do 
Českého Krumlova. Mateřská škola v obci není, do lidové zemědělské školy se chodí do Horní 
Plané. 
 Farou patří obec do Černé na Šumavě, lidé však chodí do kostela i do Hořic na 
Šumavě. 
Do biografu se z obce chodí do Hůrky anebo do Hořic na Šumavě, zábavní a kulturní podniky 
se pořádají rovněž v Hořicích na Šumavě anebo v Černé na Šumavě. 
V obci nejsou žádná sportoviště a ani nikdo nikam jinam nedochází. 
V obci je pouze hostinec, žádné jiné prodejny ani řemeslníci zde nejsou. 
Zemědělské družstvo je v Černé na Šumavě, mléko se vozí do mlékárny v Horní Plané, kam se 
rovněž chodí do kampeličky. 
Trhy se v obci nepořádají, pokud lidé chodí, tak do Českého Krumlova, Hořic a Černé na 
Šumavě. 
Obec patří poštou pod Hořice na Šumavě, kam také lidé skutečně chodí. Stejně tak i na dráhu 
se chodí do Hořic na Šumavě, což jsou 4 km. 
Autobusové spojení v místě není, velmi nutné by bylo především do Českého 
Krumlova.Telefon je v obci pouze na jednom místě. 
 MNV sídlí v obci v budově čp. 13, nemá žádné obecní zaměstnance, obvodní stanice 
SNB je v Černé na Šumavě. 
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Hasičský sbor sice v obci je, ale nemá žádné podstatné strojní vybavení. 
Z obce nikdo nedochází jinam za zaměstnáním, stejně tak nikdo nedochází do obce. 
 Podle názoru většiny obyvatel obce Mokrá by přirozeným střediskem sdružených obcí 
byla Černá na Šumavě, stejně jako střediskem života naší krajiny by bylo město Český 
Krumlov. Do Českého Krumlova, který je vzdálen 18 km a kde je většina úřadů a institucí, 
vede sice silnice, ale žádné autobusové spojení. Právě to by bylo to nejdůležitější v současné 
době, co by obec Mokrá potřebovala přednostně.  

Ukázka potvrzení 
 

 
Řešení případu pokut osídlencům v obci. 
 Dne 6. června 1950 byly na schůzi Rady MNV hodnoceny pokuty osídlencům v obci, 
které udělil Okresní národní výbor za neplnění dodávek. Rada MNV Mokrá se k jednotlivým 
případům vyjádřila takto: 
1/ Josef Čurda, Slavkovice čp. 5 - obdržel výměr na pokutu ve výši 15.000 Kčs. 
Vyjádření: nesplnění dodávek bylo zaviněno tím, že jeho hospodářství postihla obrna vepřů a 
měl špatné dojnice. Je volyňský reemigrant, má osmičlennou rodinu a tak se doporučuje 
snížit výměr na 3 000 Kčs a povolit mu splátky. 
2/ Kristýna Helebrantová, Mokrá čp. 1  - výměr na pokutu ve výši 12 000 Kčs. 
Vyjádření: doporučujeme výměr úplně zrušiti z důvodů toho, že jmenovaná utrpěla škodu 
následkem obrny, liška zahubila 42 nosnic. Naproti tomu bylo předáno 5 q hovězího masa a 
250 l mléka jako náhrada za ostatní nesplněné produkty. Jmenovaná a její manžel jsou 
agilními členy JZD. 
3/ Michal Horňák, Mokrá čp. 12 -  výměr na pokutu ve výši 10 000 Kčs. 
Vyjádření: doporučuje se zrušení ze stejných důvodů / obrna vepřového dobytka/. Je to 
Slovák a podával si žádost o snížení výměry půdy, je členem JZD a má čtyřčlennou rodinu. 
4/ Marie Čurdová, Slavkovice čp. 6 - výměr na pokutu ve výši 10 000 Kčs. 
Vyjádření: všichni členové vyjádřili názor, že tento výměr je činěn zbytečně, neboť 
jmenovaná stejně nemá z čeho zaplatit. Je sama a nemůže hospodářství řádně obdělávati. 
5/ Karel Stropek, Slavkovice čp. 3 - výměr na pokutu ve výši 2 000 Kčs  
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Vyjádření: plně uznáváme rozhodnutí ONV a doporučuje, aby byl tento obnos na něm 
požadován, neb jako člen JZD nezapojoval se do společné práce a nyní jezdí s traktorem u 
Státní strojní stanice, hospodářství pronajal a toto dává do prodeje jinému reemigrantovi. 

Oběžník. 
 Místní národní výbor v Mokré vyzývá místní obyvatele k pracovní povinnosti, která se 
bude konat dne 8. června 1950. Tato pracovní povinnost je prováděna jako hledací služba 
mandelinky bramborové z nařízení ONV telegramem ze dne 5. června 1950. 
MNV žádá, aby se dostavili všichni obyvatelé naší obce, t. j. z každého popisného čísla jeden 
občan a všechny děti. Rovněž žádáme rodiče dítek, aby je o této hledací službě vyrozuměli. 
Kdo se nezúčastní této hledací služby bude považován za sabotéra a narušovatele 5 PLP. 
Sraz hledací služby je v 9 hodin u MNV v Mokré. 
 Večer svolává MNV, JZD, JSČZ a Sbor dobrovolných hasičů v Mokré plenární schůzi, 
která se koná v hostinci u Šemberů ve 21 hodin večer. Jelikož se jedná o velmi důležité věci, 
žádám občanstvo, by se dostavili včas a v hojném počtu. 
  7. června 1950   - předseda MNV : Milan Cílek 

 
Kontrola obecních lesů MNV Mokrá. 
 Dne 5. října byla provedena kontrola obecních lesů MNV Mokrá za přítomnosti 
zástupce lesní správy Lesního společenstva v Českém Krumlově J. Bláhy a lesního obvodního 
hajného V. Straky, přičemž byly zjištěny tyto závady: 

 byla zjištěna menší kůrovcová ohniska v různých věkových třídách, jedná se 
pravděpodobně asi o třetí nálet, který se nejvíce nachází na jihozápadních stranách. 
Je třeba učiniti urychlený zákrok ke zpracování napadených ohnisek od nadřízených 
úřadů, neboť podle vyjádření předsedy MNV nemají v tuto dobu vůbec pracovní sílu, 
která by mohla býti uvolněna na zpracování nalétnutých ohnisek. MNV má závazek ke 
splnění dodávek brambor, které musí do 20. října t. r. odevzdati a současně musí do 
konce tohoto měsíce ukončiti veškeré podzimní polní práce. 

 dále bylo zjištěno, že veškerá vyrobená těžba v r. 1950 nachází se ještě v lesích, tak i 
březová kulatina, která je sice prokřesána, ale není vyvezena a podléhá zkáze. 
Z předepsané těžby 1950 zbývá dodělati 120 plm kulatiny, 10 plm tyčí a ca 30 plm 
vlákniny. Po upozornění předsedy MNV, že tato těžba musí být zpracována do konce 
října, tento odpovídá, že v obci Mokrá, kde je JZD III. typu a veškeré pracovní síly jsou 
12 mužů, z toho 6 celodenně námezdně zaměstnaných, zbývá na práce pouze 13 lidí, 
čili i JZD má nedostatek pracovních sil a tak není možno do konce měsíce tuto těžbu 
splnit. 

Předseda MNV se však zavazuje, že až budou splněny všechny podzimní práce, t. j. asi do 15. 
listopadu, pak spolu se všemi zdejšími občany předepsanou těžbu 1950 dokončí. 
  

Zápis ze slavnostní schůze 
 Dne 5.října 1950 se v družstevním hostinci na Mokré konala slavnostní schůze ke Dni 
Československé lidové armády. Schůzi zahájil ve 20 hod. předseda MNV s. Cílek přivítáním 
přítomných a především hosta – poručíka čsl. armády  ( jméno chybí/. 
Na úvod byla všemi přítomnými spolu se žáky Národní školy zazpívána československá 
hymna, po ní vysvětlil krátce předseda MNV význam svátku a předal slovo s. poručíkovi, 
který o tomto podal širší referát.  
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Po skončení referátu přednesli žáci národní školy básně a s. řídící učitel přečetl krátký úryvek 
ze Světa sovětů na théma Věrné přátelství / jedná se o vyprávění sovětských důstojníků o čsl. 
armádním sboru a jeho vojácích/. 
Za KSČ podal zdravici a krátký referát s. Horňáček / stejně tak i za JZD/, za JSČZ s. Helebrant a 
za SČSP s. Kavický.Pak následovala živá diskuse k jednotlivým referátům. Po ní provedl závěr 
předseda MNV a schůzi ukončil ve 23.30 hod.  poděkováním a zazpíváním Písně práce. 
 

R o k    1 9 5 1 
 
Zpráva o stavu knihovny a kroniky obce. 
 Dne 6. února 1951 provedl kontrolu okresní knihovnický inspektor František Narovec 
a konstatoval:  knihovna je ve stavu naprosto nevyhovujícím ani těm nejnutnějším 
potřebám lidové knihovny. Všechny knihy je nutno zapsat do řádného přírustkového 
seznamu, na rubu orazítkovat, všechny knihy obalit, na hřbety nadepsat spisovatele a názvy 
knih a další potřebné údaje. Dále je nutno knihy srovnat do regálů nebo skříní abecedně 
podle spisovatelů a knihy nevázané odeslat do vazby a to co nejvíce v rámci finančních 
možností MNV. 
Pro způsob výpůjček používejte čtenářských lístků a hlavně je nutno ustanovit řádného 
knihovníka. Veškeré pokyny jsem dal předsedovi MNV s. Cílkovi. 
Pokud se týká kroniky bylo zjištěno, že vůbec není a kronikář rovněž ne. Je nutno okamžitě 
opatřit knihu obecní kroniky, ustanovit kronikáře a vyslat ho na kronikářský kurz do Českého 
Krumlova, začátkem března. 
Zprávu o plnění veškerých úkolů poslat do 20. února 1951. 

26. února oznámil MNV Mokrá, že do kurzu kronikářů vysílá řídícího učitele v Mokré, 
Františka Nejedlého. 

 

                           
 
Budova bývalé STS na Mokré, stejně sloužila i JZD                  Kaplička byla celá dlouhá léta opuštěná, 
a později Statku Černá                                                                   opravovat se začala po roce 1990                                                       

 
 
 



61 
 

Škola Mokrá. 
 
                  Dosavadní  / německá/ škola byla umístěna v budově 

čp. 19 a ze zápisu zřejmě z roku 1945/ datum není uvedeno/ vyplývá, 
že jí předával řídící učitel Ferdinand Schinko předsedovi MSK Jiřímu 
Šulcovi. Budova má šest místností, k vyučování se používaly dvě a dvě 
další místnosti byly pronajaty v čp.13. Budova má trhliny, které jsou 
staženy železnými pásy, dále jsou zde tři záchody bez splachovacího 
zařízení, u školy není žádný dvůr, za budovou jsou tři kůlny, školní 
zahrada je osázena zeleninou. 

Součástí předávky byl promítací přístroj, šicí stroj, 24 školních lavic, dvě tabule a tři skříně. Kuchyňské 
zařízení bylo rozkradeno ustupujícími německými jednotkami a uprchlíky. 
V budově je v době předání americké vojsko. 

Podle záznamů, které jsou k dispozici, podala Místní správní komise v Mokré, dne 5. března 
1947, žádost o obnovení jednotřídní obecné školy v Mokré. V žádosti je uvedeno, že školní budova 
s vnitřním zařízením a potřebným nábytkem je připravena k zahájení vyučování. Stejně tak je 
zajištěna možnost jeho stravování v případě, že by byl svobodný. 

Aby mohlo dojít k zahájení vyučování, bylo nutno celou školní budovu vyklidit, opravit a 
zasklít okna, dále opravit dveře a celý vnitřek, vybílit, vydesinfikovat, připravit nábytek, vybavit 
naturální byt pro učitele atd. 
Vše pak již směřovalo k tomu, aby veškeré práce na budově byly provedeny tak, aby vyučování začalo 
1. září 1947. Za pomoci občanů obce Mokrá se vše povedlo a tak školský odbor ONV Český Krumlov 
k uvedenému datu ohlásil otevření Obecné školy na Mokré. 
Současně musela být zvolena školská rada a to na ustavující schůzi místní školní rady dne 2. září 
1947.Za předsedkyni místní školní rady byla jednomyslně zvolena Josefa Hornáková, Mokrá čp. 12, 
dalšími členy byli Václav Makoš, rolník z čp. a učitelka Z. Hůlková, která byla ustanovena jako první 
řídící učitelka na Mokré. 
Přítomní členové složili slib do rukou zmocněnce o.š.v. inspektora Václava Boubelíka. Text slibu zněl:     
“Slibuji na svou čest a svědomí, že Československé republice budu vždy věren a její vlády poslušen, že 
budu veškeré státní zákony zachovávati, všechny své úřední povinnosti podle platných zákonů a 
nařízení, vykonávati pilně, svědomitě a nestranně, úředního tajemství neprozradím a ve všem svém 
jednání jen prospěchu a zájmu školy budu dbáti“. 

První, kdo tedy na Mokré učil, byla učitelka Z. 
Hůlková, dalším učitelem a řídícím byl  Karel Tržil a po něm 
nastoupil jako ředitel Jaroslav Cipín.Střídání ředitelů na 

škole v Mokré bylo ovšem velmi rychlé, k 1. únoru 1951 odešel Jaroslav Cipín a nastoupil František 
Nejedlý, který byl do 31. 1. 1951 v Hořicích na Šumavě. I on po skončení školního roku byl přeřazen 
jako ředitel do Dolní Vltavice. 
Budova školy. 
 Hned  po nástupu Františka Nejedlého do funkce ředitele se objevují první zprávy o velmi 
špatném stavu školní budovy. Zejména je potřeba opravit celou střechu, protože do školy zatéká a 
velmi nebezpečný je stav učebny, kde hrozí zřícení stropu. 
Ředitel po svém nástupu na tyto závady upozorňoval, zejména na propadlinu ve stropě školní 
učebny, která tam prý byla již při otevření školy po válce. Propadlina se však stále zvětšovala a 
rozšiřovala a tak si ředitel vyžádal komisionelní zjištění stavu a zajištění bezpečnosti. Sám zajistil 
provizorní podepření stropu, telefonicky i písemně urgoval Okresní komunální podnik na pokrývače a 
zedníka, kteří však nebyli žádní volní. Vše mělo být odstraněno o hlavních prázdninách –  viz 
následující žádost. 

K působení Františka Nejedlého na škole v Mokré však existuje žádost všech orgánů, aby byl i 
v dalším školním roce na škole ponechán. 
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Z n ě n í     ž á d o s t i:  
Místní národní výbor, ZO KSČ a JZD v Mokré spolu se Sdružením rodičů a přátel školy žádají tímto,aby 
při novém dislokačním řízení v příštím školním roce 1951/52 ponechán na zdejší škole učitel František 
Nejedlý, který zde t.č. působí. 
Svou žádost odůvodňujeme: v současné době se provádí a budou ještě provádět větší opravy na 
budově zdejší školy. Opravuje se elektrická instalace ve škole, o prázdninách je třeba provést opravu 
stropu ve třídě, který je podepřen a hrozí sesutím, s tím je spojeno důkladné vyčištění a vymalování 
školy uvnitř, je třeba oplotit a zřídit školní zahradu a další. 
Počátkem škol. roku je potřeba adaptovat budovu pro mateřskou školu s celodenní péčí, zařídit tuto 
budovu pro vyučování a zahájiti v ní v nejbližší době provoz, aby se ulehčilo ženám, zaměstnaným 
v místním JZD. 
Současně bude adaptována další učebna pro Národní školu, neboť následkem přistěhování nových 
rodin do Mokré / cca 200 obyvatel/, bude nutné počítati v roce 1952 s rozšířením zdejší školy na 
dvojtřídní. 
Veškeré tyto práce jsou naplánovány, zadány k provedení a mnohé se již provádějí. Bylo by tedy velmi 
nevhodné a nerozvážné odvolati od těchto začatých a nedodělaných prací dosavadního ředitele 
Národní školy, neboť takováto změna by nejen neprospěla, ale značně by narušila plynulý chod prací, 
takže by mnohé z nich byly provedeny se značným opožděním a některé snad vůbec by odchodem 
dosavadního ředitele padly. Tím by byl samozřejmě narušen řádný a úspěšný chod školství v Mokré a 
odrazilo by se to v obci, v práci JZD a pod. 

Školský referát ONV Český Krumlov však k této žádosti zřejmě ohledy nebral, neboť František 
Nejedlý byl přeřazen do Dolní Vltavice a  od 1. 8. 1951 na Mokrou nastoupil Stanislav Němec, 
vyučující dosud na I. Národní škole v Českém Krumlově. 
Družina mládeže 

Od 3. ledna 1951 byla zřízena na Mokré družina mládeže, kam se přihlásilo celkem 22 dětí 
zaměstnaných matek a 5 dětí přespolních. Kuchařkou v družině  a školní stravovně byla Hedvika 
Vyletělová, ovšem pouze do 31. 12. 1951, pak jí vystřídala Marie Kutláková.  Dále zde pracovala 
Pavlína Kavická. Družinu spravuje ředitel školy Jaroslav Cipín, od 1. února jí převzal František Nejedlý. 
Mateřská škola 
 V květnu 1952 připravuje ředitel školy František Nejedlý spolu s předsedou MNV Milanem 
Cílkem možnost otevření nové Mateřské školy při Národní škole, pro děti ve věku 4 – 6 let. Do 
rozpočtu MNV jsou zahrnuty náklady na přípravu tří místností na čp. 11, nákup nábytku, vnitřního 
zařízení a potřebného inventáře školy a učebních pomůcek. 
Spolu se žádostí na otevření MŠ je dán na školský referát ONV Český Krumlov seznam dětí 
přicházejících do úvahy pro mateřskou školu  s celodenní péčí od roku 1952: 
Donátová Marie    Mokrá čp. 8 
Moronga Jan     Mokrá čp. 35 
Kavický Emil     Mokrá čp. 14 
Kantor Vojtěch     Mokrá čp. 11 
Koňarik Ondrej     Mokrá čp. 5 
Daniš Jaroslav     Mokrá čp. 4 
Kavický Dušan     Mokrá čp. 14        děti jsou ročník 1946 - 1950 
Kadlec Martin     Mokrá čp. 2 
Donátová Helena    Mokrá čp. 8 
Šuba Štefan     Mokrá čp. 18 
Koiš Štefan     Mokrá čp. 5 
Baštýřová Lidka     Mokrá čp. 40 
Donátová Anina    Mokrá čp. 8 
Kantor Stanislav    Mokrá čp. 11 
Baštýřová Marie    Mokrá čp. 40 
Grubová Emilie     Mokrá čp. 5 
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 Ve školním roce 1951 / 52 bylo možno podle objednávky učebnic zjistit, že na škole byli tito 
žáci: Baštýř P. – Šuba Martin – Kantorová – Cílková – Horňáčková – Vyletěl – Morongová – Kadlec V. – 
Baštýřová Zd. – Šubová Alžb. – Donát Lad. – Pocklan V. – Šubová Anna – Baštýř J. – Horňáček L. – 
Kadlec J. – Kavický Jan – Hornát Lud. 
 K 30. 6. 1951 skončilo na Národní škole celkem 18 žáků, z toho byly v 1. post. ročníku dva 
žáci, ve 2. p.r. byli tři žáci, ve 3. p. r. celkem pět, ve 4. p. r. rovněž pět a v 5. p. r. byli 3 žáci. 
V tomto školním roce zde náboženství vyučoval římsko katolický farář Imrich Solnica, celkem 10 
hodin týdně a navštěvovalo jej 17 žáků. Vyučovalo se i náboženství českobratrsko – evangelické, což 
zajišťovala E. Kliemanová. 
Kurzy pro reemigranty. 
  29. března 1951 byl ukončen zimní kurz pro občany – reemigranty, který do 31. ledna vedl 
ředitel Jaroslav Cipín a po něm pak jeho nástupce František Nejedlý. Do kurzu se přihlásilo celkem 8 
reemigrantů z Mokré, vyučovalo se vždy v pondělí a ve čtvrtek od 19 do 21 hodin v budově školy 
v Mokré. Celková vyučovací doba byla rovnoměrně rozdělena na předměty, které se vzájemně 
prolínaly a to: čtení, psaní, počty, politická výchova a vlastivědná výchova. 
Docházka do kurzu byla průměrně asi 70%, někteří chodili poctivě a pravidelně, jiní k tomu 
přistupovali liknavě a stěží vydrželi do konce. Celkově však všichni frekventanti zvládli základy psaní, 
čtení a počtů v rozsahu učiva pro 1. postupný ročník. Nejsnaživější z nich Jan Koiš, Pavel Kadlec a Jan 
Koňárik, dosáhli svými znalostmi úrovně žáků 3. post. ročníku, rovněž jejich politický a vlastivědný 
rozbor se značně rozšířil. Kurzy pokračovaly i v dalším zimním období. 
Zpráva o zabezpečení oslav 1. máje 1951. 
 Zprávu na školský odbor ONV Český Krumlov musel podat každý ředitel školy, v případě 
Mokré to byl František Nejedlý, který napsal: 
K věci výše uvedené hlásím: 
1/ O významu 1. máje bylo žactvo poučeno začátkem týdne při zahájení příprav k 1. máji. Pak 
bylo příležitostně dále poučováno a získaávalo další poznatky v ostatních vyučovacích předmětech, 
v nichž byla zvolena vhodná témata / např. články v čítankách, příklady v početnicích, kreslířský motiv 
v prvouce a v kreslení, žáci psali pozvánky rodičům, slohový úkol o 1. máji a ve 4. a 5. post. ročníku 
písně v hudební výchově. 
2/ Škola byla vyzdobena zvenčí praporky a hesly a uvnitř nástěnnou tabulí.Ředitel školy se žáky 
rovněž pracovali na výzdobě budovy MNV v Mokré. 
3/ Oslav 1. máje se zúčastnilo 10 žáků / celý 3. 4. a 5. post. ročník/ a to ve Větřní.Dopravní 
prostředek – auto bylo ozdobeno a žáci měli praporky lidově demokratických států. 
4/ Škola si dala předmájové závazky, které byly 24. 4. nahlášeny SZŠO. 
5/ Po celý týden ředitel školy, jako člen májového výboru v Mokré, i žactvo, zajišťovali 
prvomájovou účast u rodičů školních dítek. Na zdejší počet obyvatel byla účast slušná. 
 

Nebezpečí rozšíření amerického brouka – agitační a hledací akce učitelstva. 
/ oběžník Okresního nár. váboru, školský referát ze dne 18. 7. 1951/ 

 
 Záškodnická setba západních imperialistů – mandelinka bramborová – objevila se letos ve 
větším množství znovu. Má u nás spojence – vesnické boháče, kteří o bramborové kultury vůbec 
nepečují a jsou pomahači v zločinné práci západu v útocích na naši lidově – demokratickou republiku 
a proti našim dělníkům a družstevníkům. 
Vesničtí boháči jsou spojenci západních imperialistů a chtějí ohrozit výživu pracujících v naší republice 
a znemožnit plnění našich úkolů, výstavbu státu a pětiletého plánu. 
Například u vesnického boháče Kalkuše ve Štěkři bylo v minulých dnech nalezeno veliké množství 
larev i brouků na jeho poli a zjištěno, že o bramborové porosty se tento vesnický boháč nestaral. 
Takových příkladů je na našem okrese více. 
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 Je v zájmu všech nás pracujících zabránit v této činnosti a jejich práci znemožnit. Proto je 
nutno přesvědčovat všechny drobné a střední rolníky, dělníky a ostatní pracující, o nutnosti hledání a 
ničení amerického brouka. 
 Žádáme tímto všechny naše učitele, aby ihned účinně pomohli v akci propagační a 
organizační ve všech obcích a osadách okresu, vyvěsili v oknech školy a ve výkladních skříních obrazy 
mandelinky, ukázky larev a brouků v lihu / ovšem jen mrtvých/s vhodnými nápisy a všichni se 
zúčastnili hledání mandelinky v hledacích dnech, t. j. 21 a 22 července, i když jsou na dovolené. 
Učitelé musí přesvědčovat občany, že je v jejich vlastním zájmu mandelinku hledat a hubit a že ten, 
kdo si nevšímá tohoto nebezpečí, stává se spojencem západních útočníků proti naší socialistické 
vlasti. Nabídněte pomoc MNV a pomozte v organizaci a propagaci. 
 Věříme, že pomohou i děti z obcí, když jim objasníme účel boje, i děti, které jsou u nás 
v zotavovnách, a že nebude ani jednoho učitele, který by nevyvinul největší úsilí v boji proti 
americkému brouku. 
 Ředitelé škol poučí všechny učitele a učitelky o jejich povinnostech vůči pracujícím venkova a 
měst. Zdůvodňujte všem družstevníkům nutnost boje proti mandelince a učiňte vše možné pro 
zabránění jejího rozšíření. 
 Ve všech větších obcích a ve všech obcích, kde je JZD vyššího typu, se zřizují agitační 
střediska, odkud bude řízena agitační práce. Žádáme proto všechny učitele, aby se plně zúčastnili 
budování těchto středisek a byli iniciátory nového druhu osvětové práce na naší vesnici. Zprávy o 
tom, co jednotliví učitelé v protimandelinkové akci udělali, předloží ředitelé škol do 28. července 
1951. Doufáme, že učitelé, nyní na dovolené, neodmítnou tuto pomoc v tomto vážném nebezpečí. 
             
       referent: R. Š. 

Po Stanislavu Němcovi nastoupil jako ředitel Miloš Špaček, který rovněž odešel k 14. 11. 1952 
a jako ředitelka nastoupila Ludmila Vojtěchová. 
 
Zemědělský útulek. 
 
 Dne 19. května 1961 byla provedena hospitace v zemědělském útulku v Mokré a bylo 
konstatováno: 
 Útulek je umístěn v budově bývalé národní školy, má jednu ložnici a jednu hernu, která není 
dostatečně vybavena ani nábytkem ani hračkami. Děti mají k dispozici pouze dva stolečky a osm 
židliček, přestože denně dochází do útulku 14 dětí. 
Místnosti  jsou nevyhovující i z důvodů hygienických, podlaha je děravá a ztrouchnivělá, dveřím chybí 
výplně a pevné zavětrování v rámech. děti běhají volně z jedné místnosti do druhé, používají rozbité 
hračky, na zaměstnání nejsou žádné pomůcky, chybí tužky, čtvrtky, pastelky, štětce a podobně. 
 Učitelka v útulku dříve zaměstnaná odešla na mateřskou dovolenou a nyní je zde  s. Silverová, 
které nikdo nic nepředal, takže nepsala ani docházky ani přípravy a nemá žádný systém zaměstnání. 
Byla proto poučena, jak má vypadat režim dne a celé zaměstnání, ovšem jmenovaná v útulku nehodlá 
zůstat. Doma má totiž šest dětí, které chodí do školy a nejmladšímu je teprve tři a půl měsíce, z čehož 
vyplývá, že nemá čas ani na rodinu, ani na práci v útulku, přestože je tam od sedmi hodin ráno až do 
večera. 
Je potřeba, aby MNV v Černé pamatoval ve svém finančním  rozpočtu i na zemědělský útulek 
v Mokré. 
Osud budovy po zrušené škole. 
  V budově je umístěn dětský útulek pro který není jiné vhodné umístění. 
Korespondováno dne 16. března 1965 mezi MNV Černá v Pošumaví a odborem školství ONV Český 
Krumlov. 
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Vznik a vývoj JZD v Mokré. 
 
Ustavení 
 Ustavení Jednotného zemědělského družstva v Mokré/ používán název v Mokré na Šumavě/ 
bylo schváleno Okresní družstevní radou v Českém Krumlově dne 3. ledna 1950. 
Družstvo vzniklo přetvořením ze Zemědělského strojního družstva v Mokré. Do společenstevního 
rejstříku byl zápis družstva proveden 6. 5. 1950. JZD mělo 27 členů a prvním předsedou byl Pavel 
Horňáček. 

R  o  k     1  9  5  0 
 
Závazek zemědělců 
 Na členské schůzi konané 23.dubna 1950 byly učiněny závazky na počest 1. máje a 5. výročí 
osvobození naší vlasti Rudou armádou – tak začíná text uzavřených závazků a pokračuje: 
 Všichni zemědělci naší obce jsou členy JZD a JSČZ a jsou zapojeni do společného osevu. 
Využijí všechny půdní rezervy NPF k zvýšení krmné základny pro dojnice. Jako nadplán bude z této 
rezervy oseto: 13 ha ovsem, 4 ha bramborama, 5 ha lnem, 2 ha mákem a ostatní půda směskami. 
Členové se dále zavazují dodat nad kontingent: 
Soudruh  Horňáček Pavel - 1500 l mléka a 500 kg hovězího masa 
   Donát Vilém  - 1000 l mléka a odchová 1 tele nad stav 
   Horňák Michal - 500 kg hovězího masa 
   Kantor Vojtěch - odchová 1 tele nad stav 
   Cílek Milan  - 150  ks vajec 
   Šembera Ludvík - 200 ks  vajec a 100 l mléka  
   Daniš Jan  - 130 kg hovězího masa 
Členové provedou společnou prací letošní senoseč a sklizeň. K společnému hospodaření v rostlinné 
výrobě jsme nastoupili.  
Budeme neustále přesvědčovati zemědělce o výhodách společné práce i v živočišné výrobě,abychom 
nastoupili cestu k socialistické velkovýrobě.  
Plán žní a výmlatu 1950. 
 JZD v Mokré mělo v tomto roce zaseto 10 ha pšenice, 22,5 ha žita, 5 ha ječmene, 30 ha ovsa, 
9 ha luštěnin, 0,5 ha máku a 5 ha lnu. 
Na tyto práce mělo k dispozici 1 traktor zn. Deutsch – 11 HP, dále 1 samovaz, 4 sekačky, 3 pluhy pro 
podmítku dvouradličné a 8 pluhů víceradličných, 2 pohrabovače, 10 žebřinových vozů a 4 
elektromotory. 
Dále mělo družstvo 15 párů koňských a 2 páry volských potahů a celkem k dispozici 15 mužů a 20 žen 
do výroby. 
Se strojní stanicí uzavřelo smlouvu o pokosu 64 ha a provedení 40 ha podmítky. 
K dispozici na tyto práce mělo celkem 600 kg nafty, 40 kg benzínu a 40 kg oleje, z náhradních dílů 
pouze 1 hnací řemen. 
 

R  o  k     1  9  5  5 
 
Předání a převzetí budov 
 Ze zápisu o předání a převzetí budov ze dne 14. prosince vyplývá, že podle článku 6 
Vzorových stanov JZD Mokrá, předal MNV Mokrá Jednotnému zemědělskému družstvu v Mokré na 
Šumavě budovu čp. 5. 
V ní se nacházely: 1 stáj velikosti 18 x 6 m;   1 stáj 22 x 8 m;   1 stodola velikosti 11 x 15 m a jeden 
skladový poschoďový prostor velikosti 18 x 15 m. Budova je zděná a krytá tvrdou krytinou. 
Předání se zúčastnil předseda JZD Pavel Horňáček a účetní Michal Astaloš. 
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I n v e n  t  u r n í     s o u p i s    z á k l a d n í c h    p r o s t ř e dk ů   k 3 1. 12. 1 9 5 8 
 
Soupis staveb a jejich hodnota v Kčs   
 Kravín – adaptace    - 198 000 
 Kravín – novostavba vodovodu   -      7 200 
 Kravín – montáž vodovodu   -      1 216 
 Kravín – elektroinstalace   -      6 000 
 Kravín – drážka na hnůj    -    16 000 
 Drůbežárna – novostavba   -    54 000 
 Drůbežárna – elektroinstalace   -      4 000 
 Silážní jáma – adaptace    -      2 000 
 Porodnice dojnic – adaptace   -    28 600 
 Meliorace pozemků    -  410 991 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Soupis strojů a dopravních prostředků s jejich hodnotou v Kčs 
 Přínosy členů     -       6 240 
 2 ks vyorávačů brambor   -       3 785 
 2 obraceče sena    -       1 446 
 1 šrotovník kladívkový    -       3 570 
 1 šrotovník     -          200 
 1 zrnomet     -       3 258 
 2 senomety     -       5 400 
 2 elektromotory    -       2 000 
 1 potahový vůz na pneu   -       4 998 
 3 pohrabovače     -       1 678 
 1 výfuková řezačka    -       5 263 
 2 brány potahové třídílné   -       1 203 
 1 kovová voznice s podvozkem   -       4 596 
 1 oborávač brambor    -          280 
 1 válec železný třídílný    -       1 413 
 1 potahový valník    -       5 061 
 1 pohrabovač Kuli    -       1 013 
 1 postřikovač trakařový    -          707 
 1 čistící stanice TR L    -     11 425 
 2 vozy   - nákup od Šuby -           160 
 1 žací stroj lišta 138  - nákup od Šuby -           180 
 1 kultivátor  - nákup od Šuby -             30 
 2 plečky  - nákup od Šuby -             20 
 1 vůz   - nákup od Šuby -           120 
 1 secí stroj na jetel - nákup od Šuby -             40 
 4 vozy   - nákup od Šuby -           352 
 1 mlýnek dřevěný - nákup od Šuby -             50 
 1 elektromotor 20 kW zn. MEZ   -        2 905 
 1 elektrická odchovna kuřat   -        2 642 
 1 elektrický spouštěč – přepínač  -            358 
 1 elektromotor     -            661 
 1 rozmetadlo hnojiv    -         1 049 
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Soupis nářadí, přístrojů a zařízení 
 Přínos členů     -  3 340 
 1 vozík na mléko    -                   940 
 1 brány třídílné     -                   400 
 3 pařáky na přímé topení   -                1 696 
 1 klobouková kvočna    -                    355 
 1 řezačka pro drůbež    -                    606 
 1 dojící stroj     -    6 460 
 1 voznice      -       494 
 2 hnací řemeny     -       580 
 4 kolena a 12 spon pro výfuk   -       452 
 12 bm rour k výfuku    -                    672 
 3 kabely k elektromotoru/50,25 a 36,5 m/ -    1 925 
 1 cirkulárka     -       350 
 4 koňské postroje    -       561 
 1 bruska s elektrickým motorem  -                    600 
 1 psací stroj zn. Zeta    -    1 920 
 3 brány   - koupeno od Šuby -         60 
 1 dvoják  - koupeno od Šuby -         40 
 2 koňské chomouty    -                 2 628 
 
Rozestavěné stavby 
 Novostavba krmné drážky   -  18 029 
 Novostavba močůvkové jímky   -    3 849 
 Novostavba silážní jámy   -    9 890 
 
Soupis základního stáda a tažných zvířat 

 druh zvířat počet váha umístění hodnota v Kčs 

dojnice 55 24 360 čp.11 84 740 

prasnice 10   1 800 čp.3 15 000 

koně 2  čp.2 a 5 14 200 

koně 3  čp.2 a 5 neoceněno 

Soupis mladých zvířat a zvířat ve výkrmu 

druh zvířat počet váha umístění hodnota v Kčs 

jalovice nad 2 roky 17 5 434 čp.11 27 170 

jalovice 1 – 2 roky 20 2 643     " 13 215 

býčci 1 – 2 roky 10 1 071     "   5 355 

jalovice do 1 roku 12 1 004     "   5 020 

býčci do 1 roku 6    548     "   2 740 

býčci do 3 měsíců 1      45     "      225 

ovce 31    620 čp.2   3 100 

slepice 232    348 drůbežárna   4 524 
kohouti 8      12 drůbežárna      156 

běhouni 38 1 330 čp.3 10 640 

selata 14    168 čp.3   1 344 
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Průzkum ekonomických podmínek J Z D   Mokrá na Šumavě 
 

Hospodářská poloha obce 
 Vzdálenost obce od okresního města Český krumlov je 20 km, nejbližší osobní železniční 
stanice je Hořice na Šumavě, vzdálená 5 km. 
Obec je na autobusové trati Český Krumlov – Horní Planá, spojení s okresním městem je 3x denně. 
V místě se nachází obchod a národní pětitřídní škola.Nejbližší výkupní podnik je v Černé v Pošumaví a 
mlékárna v Horní Plané. V místě je středisko STS. 
 
Počet členů JZD 
 Celkový počet členů JZD je 31. Jejich věkové rozvrstvení je následující: 
do 20 roků  - 5 členů    do 25 roků - 0 členů 
do 30 roků  - 9 členů    do 35 roků - 0 členů 
do 40 roků   - 7 členů    do 50 roků - 7 členů 
do 60 roků  - 3 členové 
 
Společná zařízení JZD 
 Jeden kravín adaptace na 49 ks;  1 drůbežárna na 500 kusů;  silážní jámy na 650 m³. 
Ostatní hovězí a vepřový dobytek je ustájen v nevyhovujících malých stájích. 
JZD v současné době vlastní mechanizační prostředky, které převzalo od soukromníků, kteří vstoupili 
do JZD. Jedná se o: 1 zrnomet; 1 senomet; 1 kladívkový šrotovník; 1 výfuková řezačka a 2 
elektromotory po 10 k.s. 
 
Stavy hospodářských zvířat 
 Koní 5 ks, z toho 3 ks klisen  
 Hovězí dobytek celkem 139 ks, z toho 52 ks dojnic 
 Vepřový dobytek celkem 66 ks, z toho 10 ks prasnic 
 Ovce celkem 31 ks, z toho 10 ks bahnic 
 Slepice 124 ks 
 Kuřata celkem 380 ks 
 
Dosahovaná výška PJ / pracovní jednotky/ 
 JZD Mokrá vyplatilo na pracovní jednotku 13 Kčs a naturálie v hodnotě 5, 85 Kčs. 
 
Výrobní zaměření rostlinné výroby 
 Hlavní výrobní směr rostlinné výroby je vyprodukovat dostatek objemné píce, jadrných krmiv 
pro navrhované stavy dobytka a zajištění osiva a sádě pro vlastní potřebu, hlavně u jetelů. 
Vzhledem k nedostatku pracovních sil a stavu dobytka na zemědělskou půdu, byl půdní fond rozdělen 
na půdu v intenzivním obdělávání – výměra 222,20 ha, z toho orné půdy 126,05 ha a na půdu 
v extenzivním obdělávání, kde je výměra 64,16 ha, orná půda není žádná. 
Výrobní zaměření živočišné výroby 
 Hlavní výrobní směr živočišné výroby bude skot s užitkovým zaměřením na výrobu mléka a 
odchov mladého dobytka s využitím daných pícninových ploch. 
Chov vepřového dobytka se navrhuje ve zmenšené míře, tak jak to dovolí rozpis okresního plánu. 
Prasnice s užitkovým zaměřením na odchov selat pro stávající potřebu JZD a členů JZD a odchovem 
prasniček pro doplnění vlastního stáda. 
Jako doplněk živočišné výroby se navrhuje chov ovcí, jejichž základní stádo nutno vyměnit nákupem 
základního stáda. 
Dále se jako doplněk navrhuje chov slepic s užitkovým zaměřením na výrobu vajec a odchov kuřic pro 
doplnění základního hejna. 
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Mimořádná členská schůze 
 Byla svolána představenstvem dne 14 září 1959 s tímto programem: 
1/ přechod služeb z STS na JZD  
2/ prémiové odměňování v JZD 
3/ diskuse k dané problematice 
 
Na schůzi byli pozváni tito členové:   Ťažký L. – Ťažká J. – Ťažká L. – Motičáková A. – Vyletělová H. – 
Ordoš J. – Ondrovič F. – Ondrovičová P. – Žardecký J. – Žardecká Ž. – Šandor M. – Šandorová A. – 
Sivera F. – Siverová A. – Placek F. – Placková R. –Mašek F. – Mašková R. – Knotek V. – Knotková A. – 
Baštýř J. – Baštýřová Z. – Baštýřová M. – Motyčák J. – Kutláková M. – Koišová V. 
 
Schůze představenstva JZD 22.10.1959 
 Hlavním bodem byla výměna funkce účetního JZD Jiřího Žardeckého k 1. listopadu 1959. 
Místo něho nastoupil s. Votava z Českého Krumlova, který bude ve funkci do doby než se najde nový 
účetní. 
Projednání proběhlo za přítomnosti předsedy JZD Michala Šandora, dále Hedviky Vyletělové, 
Františka Ondroviče a  Jiřího Žardeckého . 
Přítomen byl za ZO NF František Štěpán a za SBČS s. Votava. 
 
Doplatky členům JZD Mokrá za rok 1959 
 

Jméno člena  celkem PJ hodnota v Kčs 
/10 Kčs/PJ/ 

zálohy v Kčs 
celkem 

po srážkách k výplatě 
           v Kčs 

Ťažký Ladislav 916,39 9 163,90 5 135,34 3 103,81 

Ťažká Josefa 917,61 9 176,10 5 126,34 3 780,36 

Ondrovič František 873,11 8 731,10 4 932,24 2 656,36 

Ondrovičová Pavla 640,38 6 403,80 3 589,86 2 594,57 

Koňarik František 122,53 1 225,30 756,41 447,66 

Koňariková Julie 80,56 805,60 521,68 65,60 
Švehla Jaroslav 159,61 1 596,10 957,66 138,44 

Švehlová Josefa 93,90 939,00 563,40 375,60 

Mácha Josef 19,30 193,00 135,10 38,60 

Máchová Antonie 16,68 166,80 116,76 33,36 

Placek František 503,07 5 030,70 2 898,24 1 347,72 

Placková Růžena 592,30 5 923,00 3 169,92 2 303,68 

Ordaš Jan 613,24 6 132,40 3 447,06 2 515,94 

Vyletělová Hedvika 623,53 6 235,30 3 547,74 2 212,16 

Šandor Michal 733,71 7 337,10 4 080,30 1 992,20 

Šandorová Anna 1 115,21 11 152,10 6 357,00 4 525,70 

Baštýřová Marie 163,46 1 634,60 980,76 653,84 

Baštýřová Zdeňka 211,26 2 112,60 1 267,56 845,04 

Baštýř Jiří 156,82 1 568,20 940,92 59,68 

Žardecký Jiří 433,79 4 337,90 2 602,74 945,06 

Žardecká Živa 142,23 1 422,30 853,38 568,92 

Koišová Veronika 465,97 4 659,70 2 766,84 1 873,46 

Štefíček Michal 251,31 2 513,10 1 507,86 1 005,24 

Kutláková Marie 267,88 2 678,80 1 589,28 975,12 
Pocklan Petr 159,25 1 592,50 955,50 637,00 
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Sloučení JZD Mokrá na Šumavě s JZD Černá v Pošumaví 
 Na  členské schůzi dne 30. listopadu 1959 bylo jednáno o sloučení obou JZD, které pak od 1. 
ledna 1960 společně hospodařilo pod názvem JZD Šumava až  do 31. srpna 1960, a od 1. září bylo 
začleněno do Státního statku, n. p. Černá v Pošumaví. 

 
 

Inventurní seznam budov převzatých z Mokré 
 

Obec čp. název stavby vystaveno v roce druh stavby vybavení 
a cena v Kčs 

Mokrá 11 kravín 1809-1954 kamenný jednoduché 
220 000 

Mokrá 11 porodnice dojnic 1809-1955 kamenná jednoduché 
28 600 

Mokrá 2 vepřín 1859-1959 kamenný jednoduché 
100 000 

Mokrá 2 sklad 1859-1959 kamenný jednoduché 
17 000 

Mokrá  drůbežárna 1954 zděná jednoduché 
58 000 

Mokrá  silážní jáma 1955 cementová kámen 
2 000 

 
 
 

JZD  Mokrá na Šumavě ukončilo svou činnost ! 
 

  
Domy na Mokré, které nedoznaly žádných podstatných změn 
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M N V    Muckov 
 

 Bohužel, ohledně správy a vedení obce se v okresním archivu nenašly žádné záznamy. 
K dispozici je pouze několik údajů: 
V Muckově  nemáme bohužel doloženo správní zastoupení, pouze je známo, že v čele MSK 
byl Josef Lang a po něm Rudolf Mahr. 
K Muckovu patřily osady Emry – Bednáře, Kramolín, Hostínova Lhota, Vyžbohy, Jámy a 
Plánička. 
Obyvatelstvo v roce 1939 = 188 
  v roce 1950 =  75 
  v roce 2006 =  32 
nejvíce obyvatel bylo v roce 1900 = 203 

 
 
 

M U C K O V. 
/ výtah ze školní kroniky rok 1965/66/ 

 

Původní osady:     Rybáře / Vyžbohy/ 
   Dříve zde stávalo pět obytných stavení, v roce 1965 jsou zde již jen dva 
velké statky, ale pouze jeden je obydlen. 

   Hostinná  Lhota 
   Původně zde stávalo osm domů s hospodářstvím, dnes / 1965/ jsou zde 

již jen čtyři domy. 

   Bednáře – Emry 
   Původně osm usedlostí a škola. 

   Jámy 
   Plánička 
   Muckov 
   Dříve MNV, dnes už jen kanceláře statku a pět obydlených budov. Patří 
sem i dětský útulek, který je v současnosti v dřevěném baráku. 
Z budov se postupně stávají demolice, lidé se stěhují na jiná pracoviště. 
Probíhá výstavba nového Muckova:  zatím je postavena správní budova a kuchyně s jídelnou. 
Staví se finské domky a je naděje, že přijde šest rodin. V příštím roce by se měl začít stavět 
nový kravín a velký sklaďák. 
 
 
  

 
 

 

 



73 
 

Škola Bednáře – Muckov. 
 

Dne 1. září 1948 byla znovuobnovena jednotřídní, dříve německá škola v Bednářích. 
Do školy bylo zapsáno celkem 21 žáků, z toho bylo 11 chlapců a 10 dívek, do školy jich však 
nastoupilo poze 13, protože osm žáků bylo přeřazeno do školy v Černé. Jednalo se o žáky 
z obvodu Vápenice, která k tomuto školnímu obvodu patří. Ještě v září pak odešli tři žáci do 
školy v Hořicích a tak konečný stav  na konci září 1948 byl pouze 10 dětí. 
Ředitelem školy byl ustanoven Jan Zajíček, dosavadní učitel v Borovanech, který hned první 
den po nástupu žactva zdůraznil význam školy pro národ i pro samotné žáky. Druhý den pak 
začalo normální vyučování. Žáci byli rozděleni do pěti postupných ročníků a do třech 
vyučovacích oddělení.  
 Do školy v Bednářích dochází žáci z Muckova, Hostinné Lhoty, Emrů a ze Slavkovic. Do 
německé školy docházely i děti z obvodu Vápenice, která nyní patří ke škole v Černé. 
 Jako vyučující ručních prací byla do zdejší školy přiřazena Ludmila Vojtěchová z Hořic, 
římsko-katolické náboženství vyučoval farář z Černé Jan Prachař. 
Úmrtí Edwarda Beneše. 
 Dne 3. září 1948 zemřel president republiky Edward Beneš, škola i celá vlast měla 
státní smutek a 10. září byla uspořádána tryzna. 
 Na škole byla vytvořena doučovací skupina pro jazyk český a počty v rozsahu dvě 
hodiny týdně. Doučování se zúčastňovali žáci Jan, Josef a František Sojkovi, Rudolf Řezníček, 
Viktor Sochor, Bohumila Máhrová a Božena Nováčková. 
Oslavy na škole. 
 V tomto školním roce se konaly následující oslavy a vzpomínky: pro názornost vybral 
kronikář F.Z.- různé vzpomínkové a oslavné akce se konaly i v následujících létech 

- 29. září k 10.výročí Mnichova 
- 27.října k 30. výročí vzniku ČSR 
- 6. listopadu oslava VŘSR 
- oslava 52. narozenin Klementa Gottwalda 
- oslava narozenin J. W. Stalina 
- 25. výročí úmrtí V. I. Lenina 
- 31. výročí založení Rudé armády 
- oslava 1. máje a 9. května 
- zahájení pětiletého plánu na škole 
- 9.sjezd KSČ 

Školní rok 1949 / 50 
 Do školy nastoupilo opět deset dětí, čtyři chlapci a šest dívek a to nejen z Muckova, 
Emrů a Hostinné Lhoty, ale i z Kramolína. 
 Od tohoto školního roku vede správu školy Ludmila Vojtěchová a žáci jsou rozděleni 
do čtyř postupných ročníků a to – první, druhý, čtvrtý a pátý. Dne 9. listopadu se přistěhovala 
jedna žákyně z Moravy, konečný počet je 11. 
Školní rok 1950 / 51 
 Tento školní rok začal pod vedením hesla: „Dále a směleji vpřed k socialismu“. 
Do školy bylo zapsáno celkem 13 žáků, kteří jsou rozděleni do třech oddělení a to : 
1.oddělení = 1. post. ročník;    2. oddělení = 3. post. ročník;   3. oddělení = 5. post. ročník. 
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 Hned začátkem prázdnin 1. července 1950 nastoupila na školu jako ředitelka Marie 
Filípková.Římsko – katolické  náboženství zde vyučuje páter Imrich Solnica, katecheta 
z Černé. 
 Na škole je ustaveno SRPŠ, jehož předsedou je zvolen Antonín Kuběna, 
místopředsedou Karel Sojka, jednatelem Marie Mahrová a členy Jan Kubinec a Josef Pekárek. 
Škola a JZD. 
 Mezi školou a JZD byla navázána vzájemná spolupráce. JZD Muckov přechází na III. 
typ hospodaření, staví společný kravín, kde žáci školy odpracovali několik odpoledních brigád 
na adaptaci a rovněž se zúčastnili slavnostního svodu dobytka. 
Žáci školy dále pomáhali při hubení plevele na polích a zejména při hledání „amerického 
brouka“ / mandelinky bramborové/. 
 Ve druhé polovině roku 1951 se začalo s přípravami na elektrizaci školní budovy. 
Ve škole bylo ke konci školního roku celkem 14 dětí. 
Školní rok 1951/52 
 Ve škole je 11 žáků rozdělených do dvou oddělení, vyučuje Marie Filípková, 
náboženství nadále Imrich Solnica. 
V únoru 1952 byla M. Filípková na školení, suplovat měli učitelé z Hořic, ale pro velké 
množství sněhu / až 1, 5 m / se vyučovalo jen dva dny. 
Školní rok 1952/53 
 Ve škole je 10 žáků, šest chlapců a čtyři dívky, ředitelka Marie Filípková a náboženství, 
na které chodí dvě děti, vyučuje František Vrba. 
Vánoční nadílka se uskutečnila 19. prosince 1952 a každý žák dostal pouzdro s tužkou, 
násadku a péra, pastelky, vodové barvy, kalíšek sešity a sáček sušenek. 
Úmrtí státníků. 
 5. března v 9 hodin 50 minut zemřel Josef Wissarionovič Stalin. 9. března si žáci 
vyslechli tryznu vysílanou přenosem z Václavského náměstí v Praze. 14. března zemřel 
president republiky Klement Gottwald. 
 Během školního roku se odstěhovali tři žáci a to Jan a Štefan Kubinec a Bigasová a 
naopak se rovněž tři přistěhovali a to Jan a Adam Morongovi a Tereza Kováčová, takže na 
konci školního roku je počet žáků stejný a to deset. 
Školní rok 1953/54 
 Na škole je už pouze sedm žáků. Dochází ke spojení národní školy v Bednářích 
s národní školou v Pláničce, neboť ředitelka školy z Pláničky odešla na mateřskou dovolenou. 
Od 23. února 1954 se tak všichni žáci vyučovali na škole v Pláničce, protože tam byli 3 žáci 1. 
post. ročníku, zatímco v Bednářích nebyl žádný. Toto spojení však mělo být pouze na 14 dní, 
ale vyučovalo se takto čtyři týdny. Potom na přání rodičů bylo vyučování vždy po týdnu 
střídavě na obou školách, hlavně proto, aby  žáci z Bednářů nemuseli docházet do Pláničky. 
Na konci školního roku bylo celkem 9 dětí, přistěhovali se Antonín Fuksa a Marie Fuksová. 
Školní rok 1954/55 
 V tomto roce se začíná vyučovat podle nových učebních osnov, žáci dostávají nové 
učebnice. Do školy jich chodí celkem devět, z toho tři hoši a šest děvčat. 
Školní rok 1955/56 
 Žáků je ve škole celkem 10 a jsou zařazeni v 1. 3. 4 a 5. post. ročníku. Ředitelkou stále 
Marie Filípková. 
Školní rok 1956/57 
 Do školy je v tomto roce zapsáno celkem 12 žáků, kteří dochází z Muckova, Bednářů, 
Hostinné Lhoty a Vyžboh. Celkem je pět dětí národnosti české a sedm slovenské. 



75 
 

V 1. 2. a 3. post. ročníku jsou zaváděny ruční práce, pět žáků pak pracuje v Mičurinském 
kroužku. 
Školní rok 1957/58 
 Ve škole je 12 žáků, 8 clapců a 4 dívky. 
V tomto roce dochází k některým úpravám na budově školy a okolí. Jsou vyměněna všechna 
okna budovy kromě dvou v přízemí, stará dřevěná pumpa z roku 1921 byla vyměněna za 
novou a na studnu byl opatřen nový betonový kryt. 
Školní rok 1958/59 
 Žáků ve škole začíná přibývat, tentokrát je jich celkem 17. 
Školní rok 1959/60 
 Ředitelkou je stále Marie Filípková, žáků je na škole celkem 16, děvčata i chlapci 
rovným dílem. 
Každý rok byly až dosud prováděny lékařské prohlídky dětí – v tomto roce se prováděla 
prohlídka a ošetření chrupu, dále kontrola zraku, sluchu, očkovalo se proti tetanu a záškrtu, 
odebírala se moč, došlo k přeočkování žáků proti dalším nemocem a prováděly se náplasťové 
zkoušky. 
Školní rok 1960/61 
 V tomto školním roce dochází do školy celkem 20 žáků, 11 chlapců a 10 dívek a z 
hlediska národnosti je pouze pět české a 15 slovenské. Do školy začali docházet žáci z osady 
Jámy, která byla přičleněna k Bednářům po zrušení školy v Pláničce. 
Školní budova se opravovala, natírala a malovala. 
Školní rok 1961/62 
 Ve škole je 19 žáků, kterým již vydává vysvědčení za I. pololetí nová učitelka 
Drahomíra Sikmundová. Nahrazuje ředitelku Marii Filípkovou, která odešla na mateřskou 
dovolenou. 
Pololetní prázdniny trvají v tomto roce tři týdny, kvůli nedostatku uhlí / „uhelné prázdniny“/. 
 Během školního roku se odstěhovalo z obce šest žáků a přistěhovali se čtyři, takže 
nakonec byl stav 17 dětí. Z nich jich na konci roku pět neprospělo. 
Školní rok 1962/63 
 Novým ředitelem školy se stává Karel Vochozka, který přišel z Vyššího Brodu. Ve škole 
je v tomto roce celkem 16 žáků, 7 chlapců a 9 dívek. 
Školní rok 1963/64 
 Celkem 14 žáků je rozděleno do jednotlivých postupných ročnúků takto: 1.p.r. má 5 
žáků;  ve 2. p. r. je 1 žák;  ve 3.p.r. jsou 3 žáci;  ve 4. p.r. celkem 4 žáci a v 5. postupném 
ročníku je 1 žák. Pro 5. p. ročník je úplně nově zpracované učivo, žák dostává novou učebnici. 
 Během několika posledních let je na škole organizován sběr léčivých rostlin a 
odpadových hmot. Například v předešlém školním roce 1962/63 sebrali žáci během roku 306 
kg starého papíru a 103 kg hadrů. 
Oslavy MDD na Muckově. 
 Pro školní děti i ostatní se konaly oslavy ve spolupráci s DV ROH  statku, zastoupeným 
jeho předsedou Karlem Zieglerem a ředitelem školy Karlem Vochozkou. Velmi bohatý 
program probíhal na louce a vyvrcholením bylo vystoupení starších žen ve fotbalovém utkání 
proti žákům zdejší školy. 
Školní rok 1964/65 
 Na škole je celkem 18 žáků a v jednotlivých postupných ročnících je tento počet:  
6   -   2   -   4   -  3   -  3. 
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Okresní stavební podnik nedodělal na škole přes prázdniny některé práce a tak se 
pokračovalo až do listopadu. Na škole z toho byl trochu zmatek. 
 Na sportovní louce se připravuje kluziště, které zaměstnanci statku pravidelně stříkají 
vodou v době mrazů. 
Školní rok 1965/66 
 Počet žáků ve škole se snížil na celkových 13, v 5. post. ročníku je pouze jeden žák, 
jinak jsou všude po třech. Malý počet žáků je ovlivněn přesunem pracovních sil v zemědělství 
v této pohraniční oblasti. 
Během školního roku se odstěhoval jeden žák do Hašlovic a bude chodit do školy ve Větřní a 
rovněž rodina Čajanů z Rybářů / Vyžboh/  se v dubnu 1966 odstěhovala, čímž ubyli další dva 
žáci. Ke konci roku je na škole 10 dětí. 
Tento školní rok byl v Bednářích – Muckově posledním, škola se zde ruší a žáci budou od 
příštího školního roku dojíždět do školy v Černé v Pošumaví. Veškerý inventář školy 
převezme ředitel ZDŠ v Černé v Pošumaví Jaroslav Zimmermann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednotné zemědělské družstvo  MUCKOV 
 

R  o  k     1  9  4  9 
 Sčítání hospodářských zvířat k 1. říjnu 1949 
JZD v Muckově bylo založeno již v roce 1949. Z té doby se zachovaly sčítací archy, kde byl proveden 
soupis zvířat u jednotlivých usedlostí. 

jméno osídlence čp osada potřeba 
čeledě 

Selata mladá 
prasata 

hovězí  
dobytek 
celkem 

z toho 
krávy 

Nadaský Pavel 1 Muckov   2 10 5 

Mahr Rudolf 2 Muckov  10 2 16 5 

Dirn Jaroslav 3 Muckov 1   15 5 

Langová Emilie 4 Muckov 1 1  4 3 

Hejduková Božena 5 Muckov    4 1 

Řezníček Emil 3 Emry  1  7 4 

Karafiát Ladislav 5/6 Emry    8 3 

Turín Josef 8 Emry  2  5 2 

Pejša Jiří 9 Emry    1 1 

Sochorová 
Antonie 

11 Emry   2 6 4 

Kubinec Ján 2 Kramolín    8 3 

Sojka Karel 3 Kramolín    7 2 
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Dirn Jakub 5 Kramolín    11 5 

Novotný František 2 Hostínova 
Lhota 

  2 6 2 

Řezníček Štěpán 3 Hostínova 
Lhota 

 2  9 3 

Lang Josef 4 Hostínova 
Lhota 

  3 7 4 

Řezníček Petr 1/2 Vyžbohy  6  15 4 

Kouble Václav 3 Vyžbohy   3 11 7 

 
Vstup a přínos jednotlivých členů 
 Do JZD, podle zápisů, vstoupila tehdy celá obec. Jména a počet vnesené půdy uvádí 
následující tabulka: 

jméno vstupujícího výměra zem.půdy 
v ha 

výměra orné půdy 
v ha 

Kouble Václav 16,55 3,88 

Sochorová Antonie 10,08 5,13 

Řezníček Petr 17,41 8,61 

Řezníček Emil 15,04 5,80 

Řezníček Štefan 19,13 7,41 

Lang Josef 15,40 9,06 

Sojka Karel  13,82 8,20 

Pekárek Josef 19,50 8,98 

Kuběna Antonín 15,65 6,28 

Mahr Rudolf 17,21 8,65 

Novotný František 18,94 7,94 

Kubinec Jan 13,43 8,61 

Kubinec Václav 17,85 7,70 

Pekárek Milan 11,23 7,16 

Kubinec Josef 13,26 8,06 

Cvrček Antonín 10,80 5,40 

Kortiš Jan   4,55 3,99 

C  e  l  k e  m 249,85 120,89 

 

 
R  o  k      1  9  5  1 
Převzetí dobytka od členů a ustájení 
 V zápise ze dne 11. dubna 1951 se dozvíme, že členů JZD je v té době celkem 19 a že do JZD 
ke společnému ustájení odevzdali téměř veškerý dobytek. Pro sebe si ponechali 15 krav celkem. 
Ustájeno tak bylo 151 kusů, z toho 53 krav, z nich 225 kusů březích, dále 53 kusů jalovic, z nich bylo 9 
kusů březích. Dále bylo převzato a ustájeno 37 kusů býků a volků. 
Za JZD je podepsán Josef Lang a za MNV Rudolf Mahr. 
 V okresním archivu je uloženo kolik a jakého dobytka  každý družstevník převedl. Uvedu zde 
všechny o kterých je v té době zmínka a pak podrobně u  Františka Novotného. 
Uvedeni zde jsou:  
 Kouble Václav, Vyžbohy 3 -    Sojka Karel, Kramolín 3 -   Kubinec Jan, Emry 8 –   Mahr Rudolf, 
Muckov 2 -   Bigas Josef, Emry 3 -   Kortiš Jan, Emry 9 -   Novotný František, Hostinná Lhota 2 -   
Sochorová Antonie, Emry 11 -   Cvrček Antonín, Muckov 5 -   Řezníček Petr, Vyžbohy 1 -   Kubinec 
Václav, Kramolín 5 -    Lang Josef, Hostinná Lhota 4 -   Kubinec Jan, Kramolín 2 -   Kuběna Antonín, 
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Muckov 1 -   Řezníček Štěpán, Hostinná Lhota 3 -   Pekárek Josef, Muckov 3 -   Pekárek Milan, Muckov 
4 -   Řezníček Emil, Emry 3 . 
František Novotný předal: 
1 kráva – červená straka - 11 měs.-  březí – 395 kg – hodnota  5 925 Kčs 
1 kráva – červená straka- 12 měs.     315 kg –                 4 090 
1 kráva červená   13 měs.     335 kg -  4 690 
1 kráva žlutá straka         - 21 měs.     330 kg -  3 960 
1 jalovice červená straka          550 
3 jalovice žlutá straka       550 kg -  6 370 
1 jalovice tmavě žlutá       175 kg -  1925 
1 býk tmavě žlutý       290 kg -  3 450 
1 býk žlutý straka       350 kg -   4 900 
1 volek červená straka       320 kg -  4 160 Kčs  
 

Předání strojů a nářadí do JZD 
 Následuje výpis jednotlivých strojů a zařízení, které předali jednotliví členové do společného 
hospodaření / existuje seznam pouze následujících šesti členů/ 
Sojka Karel, Kramolín 3  -    3 žebřinové vozy se železnou nápravou -   2 vozy na hnůj s dřevěnou 
nápravou -  1 brány železné čtyřdílné -   2 pluhy   -  seno 
Bigas Josef, Emry 3   -    1 žací stroj na obilí -   2 vozy žebřinové se železnou nápravou -   1 brány železné 
třídílné -   1 řezačka na slámu -   1 šrotovník na pohon -   1 vyorávač na brambory -   1 mlátička 
s čističem -   1 secí 15 řádkový stroj -   1 železný oborávač -   2 pluhy 
Řezníček Štěpán, Hostinná Lhota 3 -   1 bruska obyčejná ruční -   1 bruska patentní -   2 voznice na 
močůvku -   2 vozy žebřinové se železnou nápravou -   2 vozy na hnůj s dřevěnou nápravou -   1 vůz 
klaďák -   1 pluh dvouradličný železný -   1 secí stroj 15 řádkový -   1 pohrabáč 
Řezníček Štěpán, Hostinná Lhota 2 -   1 brány železné čtyřdílné -   2 saně kovové zánovní -   1 motor 
benzinový Kovařík -   1 šrotovník na pohon -   2 pluhy s dřevěnou hřídelí 
Kouble Václav, Vyžbohy 3, 4  -   1 pluh dvouradličný železný -   1 brány železné luční -   1 brány železné 
čtyřdílné -   1 talířové brány diskové -   1 kultivátor železný 7 hrotů -   1 brány na plevel -  1 secí stroj 
17 řádkový -   1 rozmetadlo -   1 oborávač železný -   1 plečka potažní -   1 obraceč na seno -   1 
pohrabovač -   1 vyorávač brambor -   1 žací stroj travní -   1 výfuková řezačka -   1 mlátička -  1 trier 
na obilí -   1 strojový buben na moření obilí 
Pekárek Josef, Muckov 3 -   5 vozů žebřinových se železnou nápravou -   1 motor naftový 6.8 HP -   1 
secí stroj 17 řádkový -   1 brány železné čtyřdílné -   1 žací stroj travní -  1 pohrabovač -   1 lis na mošt -   
1 raketa na močůvku -  1 brus palubní na kosy 

 

R   o   k     1  9  5  2 
Soupis členů JZD 
 Vybráno z přehledu odpracovaných PJ / pracovních jednotek/ za 1 pololetí roku 1952. 
K dispozici je pouze malá část přehledu odpracovaných jednotek, které nepostihnou pravou 
skutečnost a tak nemá cenu je vůbec uvádět. 
Jako členové jsou uvedeni: 
Mahr Rudolf; Mahrová Marie;    Pekárek Josef;   Řezníček Petr;   Kubinec Jan čp. 8;   Řezníček Emil;   
Koublová Antonie;   Kuběnová Kateřina;   Kortišová Rozalie;   Pekárková Marie;   Novotný František;   
Kuběna Antonín;   Pekárek Josef starší;   Kouble Václav;   Kubinec Vincenc;   Řezníček Štefan;   Sojka 
Karel;   Čurda Vladislav;   Langová Anna;   Langová Zdena;   Řezníčková Emilie;   Gembický Pavel;   
Maunová Milada;   Petrášek Josef;   Sochorová Antonie;   Řezníčková Evženie;   Lang Josef;   Sojková 
Anna;   Řezníčková Anna.  
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R  o  k      1  9  5  3 
Zpráva o průzkumu v JZD Muckov 
 Tento rok byl pro hospodaření JZD kritický, neboť došlo k postupné likvidaci celého družstva 
s neblahými následky pro některé členy, zejména funkcionáře. Hovoří o tom zpráva o průzkumu 
v uvedeném JZD, která je datována dnem 5. února 1953. 
Ve zprávě je uvedeno, že někteří zemědělci zakládali JZD již s vědomím, že z něho brzy odejdou. 
Jmenováni jsou: Josef Pekárek, který odešel pracovat na Lipno, Kubinec Ján a Kubinec Václav odešli 
do STS Mokrá,Kubinec Josef se odstěhoval na okres Cheb, Cvrček Antonín na okres Znojmo,Kortiš Jan 
odešel na Dolní Okolí, okres Kaplice a Pekárek Milan, který je t. času v prezenční službě, pracoval u 
ČSSS Český Krumlov. Přitom všichni, kteří odešli mají v Muckově svá hospodářství a svou půdu. 
Pohled do počátků: v roce 1950 přistoupili družstevníci ke stavbě kravína, který zadaptovali ze 
stodoly na čp. 3 a již tehdy, podle zprávy, se ukázala ta skutečnost, že špatnou pracovní morálkou 
mají nyní investiční zatížení  975 122 Kčs. 

Svedení veškerého dobytka provedli 10. dubna 1951 a již od té doby vznikaly velké rozpory a 
hádky mezi jednotlivými družstevníky, což narušovalo pracovní morálku, rozpory se stupňovaly, jeden 
druhému nevěřil, navzájem se podezřívali z krádeží a podvodů, přičemž celkově docházelo 
k rozkrádání družstevního majetku. 

To způsobilo, že pod špatným vedením předsedou JZD Josefem Langem, nedobíralo celé 
družstvo v roce 1951 i v r. 1952 ani korunu doplatků za pracovní jednotky. 

V Muckově se prakticky neustále střídali funkcionáři okresu, dohlížející na hospodaření 
družstva. Aktivistou OV KSČ byl přímo pro Muckov určen s. Pařízek, do obce dojížděl sám vedoucí 
tajemník OV KSČ s. Čermák a rovněž místopředseda ONV s. Laštovka. Přes všechna opatření, která 
zde prováděli se však setkali s velikým neúspěchem. 

Předsedou organizace KSČ  byl Josef Pekárek, který z družstva odešel pracovat na Lipno a 
zanechal hospodářství čp.3. Tvrdil navíc, že nic nevlastní, nic není jeho a je jen námezdním 
dělníkem.Když však družstvo vyplácelo částečnou splátku za svedený dobytek, domáhal se náhrady za 
30 ks hovězího dobytka, který považoval za svoje někdejší vlastnictví. Tím se dostával do rozporu 
s tvrzením, že nic nevlastní a nic není jeho. Ve zprávě se navrhuje, aby tento případ prošetřilo SNB ve 
spolupráci s náměstkem KNV s. Čeřovským. 

Předseda JZD Josef Lang, podle zprávy, neměl za celou dobu kladný vztah k družstvu, nikdy se 
o nic nestaral, necítil se za vše odpovědný a svým postojem narušoval pracovní morálku všech členů 
JZD. Jako zodpovědný funkcionář zavedl celé družstvo do hluboké hospodářské krize. 

Další funkcionář JZD, agronom Štefan Řezníček má postoj vůči JZD rovněž 
nepřátelský.Přestože je v obci považován za jednoho z nejzdatnějších zemědělských pracovníků, své 
vědomosti a schopnosti družstvu nepředával a jako vedoucí rostlinné výroby svým jednáním způsobil 
neutěšený stav v rostlinné výrobě, což mělo kritický dopad i na stav hospodářského zvířectva. 

Například z jeho popudu sklízeli družstevníci píci na vzdálených cizích pozemcích, přestože 
kvalitní píce na vlastních pozemcích přicházela nazmar. Špatnou organizací práce nesklidilo družstvo 
druhé seče jetelů z plochy 27 ha, téměř všechen oves svezli do špatně připravených stohů, ačkoliv 
byly k dispozici úplně prázdné stodoly, velmi dobrý len na ploše 5 ha a brambory na 7 ha nechali 
zapadnout sněhem. Byly konány mnohdy naprosto zbytečné práce, kultivací nevhodných pozemků, 
na kterých měl být proveden osev, který se pak neuskutečnil, to vše posléze zavinilo naprosto 
neutěšený stav celého družstva. 

Funkcionáři družstva jsou v úzkém  příbuzenském poměru s několika rodinami družstevníků a 
tak vliv těchto funkcionářů se odrážel v práci celého družstva. 

Současná celková situace v obci je velmi vážná, všichni, kteří v obci bydlí, by ji nejraději 
opustili a utekli tak od zodpovědnosti za stav věcí, který v obci panuje. 

Jediným poctivým pracovníkem, který se všemožně staral o rozvoj JZD je předseda MSK 
Rudolf Mahr. Pokud bude učiněn v Muckově konečný správný  zásah, jsou ostatní pracovníci ochotni 
zapojit se do budování a prosperity JZD, ovšem současný naprosto nevyhovující stav družstva by byl 
pro tento malý počet členů neúnosný. 
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Pokus se bude jevit nutnost udržet existenci družstva, pak musí být neschopní členové 
vyměněni nejméně šesti novými rodinami, které by se do práce v JZD zapojily. 

Druhou možností je pak to, aby družstvo převzal v co nejkratší době Státní statek n. p. Černá 
v Pošumaví, za předpokladu, že by se všichni členové JZD stali zaměstananci statku. 

Likvidace JZD Muckov 
 Rozhodnutím rady ONV Český Krumlov ze dne 18. března 1953 na návrh KNV České 
Budějovice a OV KSČ Český Krumlov došlo k likvidaci JZD Muckov. Ta se uskutečnila hned po odchodu 
některých členů, kteří neměli kladný poměr k družstvu a budou v nejkratší době, podle zákona, 
potrestáni. 
Pozemky těchto členů byly převzaty Státním statkem Černá v Pošumaví a dobytek / 42 ks hovězího a 
30 ks vepřového/ připadajících na výměru vyloučených, byl z příkazu ONV přesunut do pěti JZD 
v okrese k docílení plánovaného stavu. Tržba za prodaný dobytek vyloučených členů v částce 32 683 
Kčs byla rozhodnutím rady ONV v Českém Krumlově ze dne 8.dubna 1953 přenechána novému 
družstvu  Muckov – Bednáře. 
K 31. 12. 1953 přestalo JZD Muckov vyvíjet svou činnost, dále však probíhala likvidace. 

JZD Muckov – Bednáře 
 Všichni zbývající družstevníci pak po likvidaci původního JZD Muckov, pokračovali v nově 
založeném JZD Muckov-Bednáře.  Protože v původním družstvu nebyly ani zčásti dotovány fondy 
krmiv a osiv a nové družstvo by vše muselo nakupovat z vlastních zdrojů, byly jim přisouzeny tržby 
z likvidace bývalého družstva.Částka za prodaný dobytek se ponechala na běžném účtě, aby byl 
úspěšnější rozjezd. 
Při likvidaci původního družstva činila aktiva celkem 235 592 Kčs v nové měně, pasiva byla však ve 
výši  584 406 Kčs, z toho dluh u SBČS činil 483 241 Kčs, celkové předlužení tedy činilo 348 814 Kč. 
Východisková bilance  JZD Muckov-Bednáře činila k 1. dubnu 1953 celkem 202 909 Kčs aktiv.  Ve 
stejné výši jsou rovněž i pasiva. Ta činí 41 173 Kčs dlužníci a věřitelé a 161 735 Kčs tvoří dluh u Státní 
banky čsl. který nové družstvo přebralo od starého JZD. 
 

R  o  k     1  9  5  4 
Dne 29. května 1954 bylo požádáno Ministerstvo zemědělství, hlavní správa JZD v Praze o 

uhrazení zbylého dluhu ve výši 321 506 Kčs. Uhrazením této částky, což bylo již přislíbeno 
Ministerstvem,  jsou tak dány předpoklady k úspěšnému hospodaření JZD Muckov- Bednáře. 

Likvidace JZD pokračuje 
 Likvidátorkou JZD Muckov v likvidaci  byla  Okresní zemědělskou správou ustanovena Marie 
Jindřichová, Český Krumlov, Náměstí 3. Ve své zprávě uvádí: 
JZD Muckov začalo svou činnost jako JZD III. typu se základním jměním 133 425 Kčs. Státní statek 
v Černé v Pošumaví převzal v době likvidace od JZD základní prostředky v částce 267 827 Kčs a zásoby 
ve výši 136 244 Kčs, celkem tedy za 404 071 Kčs. Tuto částku Státní statek vyrovnal a z ní jsem 
uhradila úvěr Investiční bance České Budějovice ve výši 205 850 Kčs. 
Podle směrnic by měla být proti jednotlivým zemědělcům vymáhána pohledávka za přeplacené 
zálohy v částce 146 456 Kčs a částka 35 800 Kčs na zakládací náklady. Vymáhání těchto částek se mi 
jeví jako tvrdost a proto žádám jejich odepsání. To vše  i s ohledem na to, že bývalí členové se 
z družstva již většinou vystěhovali a proti novým 19 členům by vymáhání bylo velmi obtížné a vleklé, 
čímž by se i likvidace neúměrně protáhla. 
V rozvaze družstva k 31.12. 1953 jsou v pasivech vyčísleny investiční zápůjčky v hodnotě 80 % 
vneseného živého majetku členy družstva v částce 97 161 Kčs. Na tuto částku mají bývalí členové 
nárok avšak v prvé řadě se musí uhradit dluhy NPF za převzatý majetek. 

Seznam zemědělců dlužících Národnímu pozemkovému fondu 
Kouble Václav, Vyžbohy čp. 3 – 8 180 Kčs;          Sochorová Antonie, Emry čp. 11 – 2 397 Kčs;      
Řezníček Petr, Vyžbohy čp. 1-         9 603 Kčs;                 Řezníček Emil, Emry čp. 3 -  2 114 Kčs;           
Řezníček Štefan, Hostinná Lhota čp. 3 – 6 120 Kčs;      Lang Josef, Hostinná Lhota čp. 4 – 10 025 Kčs;  
Sojka Karel, Kramolín čp. 3 – 3 420 Kčs;                 Pekárek Josef ml. Muckov čp. 3 – 5 924 Kčs;    
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Kuběna Antonín, Muckov čp. 1 – 7 513 Kčs;                    Mahr Rudolf, Muckov čp. 2 – 12 444 Kčs;       
Novotný František, Hostinná Lhota čp. 2 – 7 975 Kčs;      Kubinec Jan, Emry čp. 8 – 3 918 Kčs;    
Kubinec Václav, Kramolín čp. 5 – 8 378 Kčs;                       Cvrček Antonín, Muckov čp.5 – 3 476 Kčs;    
Kortiš Jan, Emry čp. 9 – 1 070 Kčs;       Bigas Josef, Emry čp. 3 – 1 618 Kč; 
Karafiát Ladislav – 1312 Kčs;     Řezníčková Emilie – 1 848 Kč; 
Kubinec Jan, Kramolín čp. 2 – 8 354 Kčs; 
 

R  o  k     1   9   6   2 
  JZD Muckov v likvidaci ještě stále existuje, likvidátorka Marie Jindřichová zajistila zaplacení 
většiny dlužné částky, stále se však vleče soudní jednání s obžalovanými Josef Lang a spol.takže 
konečná likvidace se protahuje. Některé pohledávky / odměna za pracovní jednotky/ i dluhy / vůči 
STS Mokrá/ jsou promlčeny a mohou být odepsány. 
Likvidátorka předpokládá, že v brzké době bude provedena konečná likvidace JZD Muckov, včetně 
smazání v podnikovém rejstříku Okresního soudu v Českých Budějovicích. 
 
 

Konec záznamů v tomto oddíle ! 
 

 
Zachovalá zemská cedule – Lhota Hostinná 
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M N V   Plánička 
 

 Bohužel, ke správě a vedení obce od roku 1945 nejsou v okresním archivu žádné 
záznamy. 
K dispozici je pouze několik údajů: 
Obec Plánička – určitě byla zřízena i MSK, kdo jí však předsedal není známo. Vroce 1952 je 
uváděn jako předseda MNV Pavel Surmín, od roku 1954 spravuje Pláničku MNV v Černé. 
Obyvatelstvo v roce 1939 = 214 
  v roce 1950 =   71 
  v roce 2006 =   16 
nejvíce obyvatel bylo v roce 1930 = 230 
 

Škola v Pláničce. 
 

 Do roku 1945, kdy bylo veškeré obyvatelstvo v Pláničce německé národnosti, žádná 
škola zřízena nebyla a žáci museli navštěvovat školu v Černé. Proto se po roce 1945 začalo 
uvažovat o zřízení školy i v této obci a tak nakonec na žádost všech obyvatel Pláničky byla 
škola v roce 1952 zřízena. 
21. září 1952  započalo vyučování na Národní škole v Pláničce 
s celkem 13 žáky a vyučující Bohuslavou Brunovou. Školní budova je 
zadaptována v bývalé německé hospodě a již od léta 1952 byla prováděna 
její vnitřní i vnější úprava. Vyučování bylo započato, přestože je 
k vyučování připravena pouze jedna třída. 
Inventář do školy byl propůjčen z Národní školy v Horní Plané od s. Šedivé a to tabule se 
stojanem, lavice a stolek. Rovněž i Národní škola v Dolní Vltavici nám poskytla první pomoc 
při začátcích vyučování. 
Národní školu v Pláničce tak začali navštěvovat tito žáci / celkem 13/ : 
Josef Hečko;   Jan Hečko;   Michal Bauci;  Štefan Strapek;  Štefan  Surmín;  František Němec; 
Milan Šipoš;  Milena Petráková;  Marie Viesingerová;  Hana Šurimová;  Anna Strapková; 
Alžběta Němcová a Anna Šipošová. 
 Polovina žáků přestoupila na zdejší školu z Černé s nedostatečným prospěchem, který 
byl zapříčiněn zřejmě z těchto důvodů: 

- nedostatečná školní docházka 
- přetěžování dětí domácími pracemi 
- nezájem rodičů o výsledky vyučování a výchovu dětí 
- většina rodičů negramotných / reemigranti z Rumunska/ 
- špatné rodinné prostředí, opilství, rváčství, krádeže, loupeže a nižší duševní úroveň 

rodičů 
Od 1. listopadu 1952 bylo na škole zřízeno školní stravování a zemědělský útulek. Jako 
kuchařka nastoupila Edltraudt Lepschy a pěstounkou v útulku byla její starší sestra Marie 
Lepschy. Do stravovny se přihlásili všichni žáci školy, nákup potravin se proplácel z rozpočtu 
MNV Plánička a z části za stravné vybrané od některých žáků. 
Nábytek do kuchyně a útulku byl snesen z obce a zařízen podle školních potřeb. Teprve o 
vánocích 1952 byl v Dřevoně České Budějovice zakoupen nábytek nový – myčka, skříně, 
stolky a židle a květinové stolky. 
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V listopadu 1952 zakoupil pro školu předseda MNV Pavel Surmín nové gramoradio v ceně 
16 500 Kčs, které proplatil KNV České Budějovice. 

Potíže však byly se sháněním a nákupem kamen.Byl totiž zákaz nakupovat předměty, 
které přesahovaly částku 3 000 Kč, které se pokládaly za investice a na něž nebyla v rozpočtu 
obce položka. Kamna byla ve škole pouze jedna a bylo třeba vytápět čtyři místnosti /kuchyň, 
útulek, třídu a byt/. Vedoucí kovomatu v Horní Plané však vyšel škole vstříc tím, že 
zakoupená kamna rozepsal na několik účtů. Rovněž bylo i málo dřeva a nebylo uhlí. 
Veškeré školnické práce bez nároku na odměnu, prováděla od počátku až do prosince 1952 
ředitelka Bohuslava Brunová. Od 1.ledna 1953 byla  přijata za školnici Marie Frnková. 
 Přes vánoční prázdniny byla škola vykradena, pachatelé nebyli dostiženi.Byly odcizeny 
školní věci, nádobí, příbory, otrhán vánoční stromek a vyloupen byt ředitelky Brunové, 
odcizeno zejména prádlo a oděv. Pachatelé nebyli dopadeni a protože škola nebyla proti 
krádežím a vloupání pojištěna nedostal nikdo žádnou náhradu. 
 Pololetní vyučování bylo rozdáno 31. ledna 1953 pouze 11 žákům – 2 žáci – Milan 
Šipoš a Anna Šipošová klasifikováni nebyli, neboť jejich rodiče utekli dne 14. ledna 1953 na 
Slovensko. 
Ve škole se pravidelně 1x týdně hrávalo loutkové divadlo, které bylo škole přiděleno ONV 
Český Krumlov. 
 Od 1. ledna 1953 byl zemědělský útulek přejmenován na Mateřskou školu. V MŠ bylo 
celkem osm dětí a pěstounkou Marie Lepschy. Dvakrát v měsíci se děti z MŠ spolu s Národní 
školou zúčastňovaly filmového odpoledního představení v Černé. 
Pololetní prázdniny trvaly 14 dní. 
V březnu odešla ze školy Milena Petráková, jejíž matka se odstěhovala do Valu u Veselí nad 
Lužnicí, počet žáků byl celkem deset. 
 K 1. červnu 1953 proběhla v ČSR měnová reforma, na škole bylo ukončeno stravování, 
protože nebyly v rozpočtu peníze v nové měně. 16. června 1953 pak školu opustila i kuchařka 
Edltrauth Lepschy. 
30. června byla 10 žákům vydána závěrečná školní zpráva, přičemž jeden žák neprospěl, 
jeden byl s vyznamenáním a ostatní prospěli. 
 Žáci školy se v tomto školním roce zúčastnili i brigády na sázení lesních stromků, kde 
za tři dny jich vysadili celkem 3 400 kusů v katastru obce Plánička. 
Během prázdnin pak žáci nasbírali 3, 6 kg sušených léčivých bylin, především kontryhel, 
maliník a jetel červený. 
Školní rok 1953/54 
 Dne 1. září byly slavnostně uvítáni do 1. post. ročníku žákyně Anna Juročková a Marie 
Surmínová. 
Od tohoto data se rovněž na škole nevyučovalo náboženství, neboť se nikdo nepřihlásil. 
Od 1. listopadu 1953 byla uzavřena MŠ pro nedostek dětí / pouze dvě do 1 roku/ a 
pěstounka Marie Lepschy ze školy odešla a přijata za pěstounku v Dolní Vltavici. 

23. února 1954 odešla na mateřskou dovolenou ředitelka školy v Pláničce a tak byla 
škola spojena se sousední školou v Bednářích, zpočátku pouze na 14 dní, než se sežene 
náhradní síla. Žactvo obou škol vyučovala ředitelka školy v Bednářích Marie Filípková. 
Vyučovalo se v Pláničce, protože zde byli tři žáci 1.post. ročníku, zatímco v Bednářích nebyl 
žádný. Vyučovalo se tak čtyři týdny, protože KNV stále neměl žádnou sílu. 
Na přání rodičů žáků v Bednářích pak bylo vyučováno po týdnech střídavě v obou školách, 
aby nemuseli žáci z Bednářů stále docházet. Potom však nastala změna v počtu žactva obou 
škol – z Pláničky se dva žáci odstěhovali, z toho jeden z 1. post. ročníku a naopak do Bednářů 
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přibyli tři žáci / jeden do 1. post. roč. /, takže v Pláničce bylo nyní šest žáků a v Bednářích 10 
a tak se vyučovalo v Bednářích. 
Změny v počtu žactva byly v tomto školním roce velké. Začínalo se se 13 dětmi, ale během 
roku se jich dost odstěhovalo. 28. září se odstěhovali František Němec a Alžběta Němcová do 
Hůrky, Michal Bauci 4.ledna do Černé, 15. ledna Anna Šurimová na Slovensko do Bánovců 
nad Ondavou, dále Štefan Surmín a Marie Surmínová 29. března do Bližné a Jan i Josef Hečko 
4. dubna do Slavkovic. 
Do školy naopak po přistěhování přibyli Štefan Račák a Štefan Bubela dnem 10. dubna. 
Vysvědčení tak bylo vydáno 26. června 1954 celkem sedmi žákům, jeden propadl z jazyka 
českého a z ruského, zejména také pro zameškání 269 vyučovacích hodin ze zdravotních 
důvodů. 
 V tomto školním roce děti, vedle různých školních oslav, navštívily divadelní 
představení vesnického divadla v Černé, které zahrálo „Zmoudření ševce“ a některé pohádky 
Boženy Němcové. Děti absolvovaly i pravidelné lékařské prohlídky, zejména chrup a 
očkování, na školním výletě byly společně s dětmi s Bednářů, Mokré, Dolní Vltavice a Hůrky, 
na Vranovské přehradě, na Macoše a v Brně. 
Školní rok 1954/55 
 Během prázdnin byla celá škola v Pláničce důkladně umyta a vybílena, zejména také 
proto, že v červenci zde byli ubytováni příslušníci lesní brigády a školu zanechali ve špatném 
stavu. 
Vyučování bylo zahájeno 1. září 1954 již normálně, protože ředitelkou byla jmenována 
Růžena Troupová, dosavadní učitelka ve Chvalšinách. 
Škola je jednotřídní, žáků nastoupilo pouze sedm, přičemž je v 1. p. ročníku 1 žák a po dvou 
jsou ve 2., 3., a 5.postupném ročníku. Vzhledem k malému počtu žáků se nevyučovalo podle 
sovětského vzoru a není ustavena ani pionýrská organizace ani družina. 
Veškeré učebnice dostali žáci úplně nové, protože se vyučuje podle nových osnov a učivo je 
nově zpracované. Škola však nemá žádné učební pomůcky, knihy nebo obrazy a tak některé 
děti, zejména slovenských reemigrantů, s učivem stále zápasí, zejména kvůli neznalosti 
českého jazyka. 
Pro malý počet přihlášených žáků se nevyučuje ani náboženství. 
Děti uzavřely v měsíci československo-sovětského přátelství závazek na sběr starého železa, 
kterého je v obci velké množství a sebrané shromáždily na prostranství před hasičskou 
zbrojnicí.Před vánocemi byla slavnost pod stromečkem a od 23. prosince začaly prázdniny, 
které trvaly do 3. ledna. Pak však nastala tuhá zima, napadla spousta sněhu a vánice vytvořily 
mohutné závěje, mnohdy až dvoumetrové. V důsledku toho poklesla značně školní docházka, 
několik dětí onemocnělo, vyskytl se černý kašel, angína a chřipka. projevilo se to i zhoršeným 
prospěchem v pololetí, kdy propadli dva žáci, což bylo 28% celkového počtu a škola se tak 
zařadila mezi nejhorší v okrese. 
Ve druhém pololetí, které začalo 7. února se pak učivo dohánělo odpoledním 
doučováním.Jen díky malému počtu žáků se výsledky přece jen zlepšily. Velkým problémem 
jsou ovšem rodinné poměry dětí.Ty nemají kde napsat úkoly, jsou přetěžovány domácími 
pracemi, v rodině není klid pro domácí učení. Rodiče žáky od učení spíše zrazují, škola nemá 
v rodičích žádnou podporu. 
Zdejší lidé stále setrvávají v zajetí určitých pověr, velmi nízká je hygiena bydlení a odívání, což 
se neblaze odráží na výchově dětí. Děti jsou sice nepořádné a nečisté, ale jejich chování je 
velmi dobré. 
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Potřebnou vodu škola používá ze studánky na návsi, což okresní hygienik  dr.Tupý označil za 
naprosto závadné a nařídil MNV v Černé vyčištění pramene a zřízení zděné nádrže. 
 Školní budova není rovněž v dobrém stavu. Najaře 1954 byla sice opravena střecha, 
ale postupně se tašky a nástřešníky opět uvolnily a do školy, a právě do třídy, při 
dlouhotrvajícím dešti, zatéká.Celkově je škola vlhká a studená, třída nízká a nevhodně 
osvětlená, nevyhovují ani záchody. 
Na základě dotace ONV Český Krumlov obdržela škola v dubnu 1954 několik knih a obrazů, 
čímž se vylepšil počet učebních pomůcek. 
V květnu přistoupily do školy tři nové žákyně z Blatné u Frymburku, stav žáků se tak zvýšil na 
deset. 
Po celý školní rok udržovala škola družbu se sousední školou v Bednářích, což přineslo 
mnoho dobrých námětů nejen při práci při vyučování, ale také ve styku s veřejností. 
Školní rok byl ukončen 18. června 1955 vzhledem ke konání 1. celostátní spartakiády v Praze. 
Žáci ze školy v Pláničce se žádného cvičení nezúčastnili, protože zde nejsou podmínky pro 
nácvik. 
Školní rok 1955/ 56 
 V tomto školním roce bylo zapsáno celkem 7 žáků, neboť během prázdnin se 
odstěhovala rodina Strapkova, čímž ubyli čtyři žáci. Naopak nově přistoupily Pavla a Vlasta 
Řezníčkovy, které se přistěhovaly z Moravy a do 1. třídy nastoupil Petr Kaliánko. 
Stav žáků byl v jednotlivých postupných ročnících tento: 1 – 0 – 4 – 1 – 1.Ředitelkou je i 
nadále Růžena Troupová. 
 Do žákovské knihovny se zakoupili další knihy a tak počet svazků již činí 77. Děti si 
knihy velmi rády půjčují, je to vesměs jediný způsob kulturního vyžití v obci, kde vůbec nic 
není. Navštěvují občas i filmová představení v Černé, ale při špatném počasí je to, zejména 
pro přespolní žáky daleko a obtížné. 
Podzim tohoto roku byl velmi krásný a teplý a tak škola chodila velmi často na procházky.Žáci 
se tak seznámili s pracemi na pozemcích Státního statku v Muckově, prohlédli si strojní park 
a zvláště kombajn se těšil velkému zájmu. 
 V září se konaly na Šumavě manévry a v Pláničce byl po celý týden oddíl vojska a 
divizní nemocnice. Děti se tak seznámily s vojáky, poznaly různé druhy zbraní, sledovaly 
vojenská cvičení a způsob maskování před letadly. 
 V tomto školním roce byla provedena redukce učebních osnov, především v jazyce 
českém, kdy se vynechaly méně podstatné věci z mluvnického učiva. Přesto je na zdejší škole 
jazyk český i nadále kámenem úrazu. 
 Začátkem listopadu prohlédl děti školní lékař a zjistil především závadné držení těla, 
ponejvíce u větších dívek. Tyto žákyně musí pracovat se svými rodiči ve stáji, ráno musí 
vstávat ve tři nebo čtyři hodiny, krmit a dojit krávy na statku. Na žádost školy zjednal vedoucí 
oddělení určitou nápravu, rodiče přeložil na horší práci a navrácení do stáje podmínil slibem, 
že již nebudou posílat dívky do stáje a ani je jinak nepřetěžovat domácí prací. 
 Zima byla zpočátku mírná, pak však nastaly kruté mrazy a napadlo množství sněhu. 
Docházka se však nijak neoslabila, protože škola měla dostatek uhlí a tak se pokračovalo, 
přestože v některých jiných školách bylo vyučování přerušeno. Přesto ve třídě zmrzly všechny 
květiny, které děti pěstovaly. Dokonce jednu neděli klesla teplota ve třídě až na – 20°C. 
 V jarních měsících si žáci vypěstovali květinové a zeleninové sazenice, kterými osázeli 
předzahrádku u školy i u svých domovů. Opravili také taras u školy a terén, který byl zničen 
vojskem při podzimních manévrech. Kolem školy děti nasázely petrklíče z luk a těšily se 
z každého kvítku, jejich radost však kazí pasáci dobytka, kteří převádí skot těsně kolem školy. 
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 Na školním výletě byly děti opět společně s okolními školami a to v Trocnově, 
Borovanech, navštívily sklárny v Chlumu u Třeboně a na zpáteční cestě si prohlédly České 
Budějovice. 
Na konci školního roku měly dvě žákyně samé jedničky a dva žáci propadli. Vystoupila Pavla 
Řezníčková, která bude pokračovat v 6. třídě na jedenáctiletce v Českém Krumlově. 
Školní rok 1956/ 57 
 Ve škole nastoupilo tento rok celkem 12 dětí, Růžena Troupová zůstává nadále. 
V jednotlivých post. ročnících je tento stav: 6 – 0 – 1 – 5 – 0. Během celého školního roku se 
nikdo neodstěhoval ani nepřistěhoval, což bylo pokládáno za zvláštnost. 
Během roku dostala škola mnoho pomůcek a nářadí k polytechnickému vyučování, v 1. a 3. 
post. ročníku byly jako nový předmět zavedeny ruční práce, které se však liší od těch, které 
na školách byly zavedeny do roku 1950 a pak zrušeny. Současné ruční práce již nejsou 
rozděleny na chlapecké a dívčí, žactvo se sznamuje s nástroji, učí se jich užívat, pracuje 
s tkaninou, papírem a dřevem.Hlavním účelem je však vypěstovat v dětech zálibu a lásku 
k tělesné práci a úctu k pracujícím. 
 28. a 29. října přišly prudké sněhové bouře. celá zdejší krajina byla doslova zavalena 
sněhovými spoustami. Do školy nemohly dokonce ani děti místní, lidé museli prohazovat 
cesty dům od domu po celé vsi. 
Před vánocemi byla uspořádána pro děti slavnost dědy Mráze v Muckově.Žáci pláničské školy 
spolu se školou v Bednářích předvedli přítomným pásmo písní a tanečků, odměnou pak byla 
nadílka. 
 V březnu roku 1957 dostala škola novou listovou tabuli a nové lavice se sklápěcími 
sedadly. Staré lavice již nebyly k potřebě, rozlézaly se a velikostí vyhovovaly pouze menším 
dětem. Starší žáci v lavicích seděli nepohodlně, celí zkroucení, nemohli se opřít, neboť jim 
zadní části hned ujížděly. příliš úzké a krátké vrchní desky znemožňovaly řádné psaní a 
kreslení. Rovněž tabule na stojanech stále padaly ze stojanů a ohrožovaly bezpečnost žáků. 
V květnu pak škola dostala pěknou novou státní vlajku. 
Ve školní  kronice napsala ředitelka R. Troupová rovněž tento zápis: 
 V tomto školním roce se pracovalo při vyučování velmi pěkně. Malý počet žáků a  
pouze tři postupné ročníky ve třídě, dávaly možnost řádného procvičení látky. I když žactvo 
zde je neobyčejně zaostalé, nevychované, vyšlé z hrozných rodinných poměrů, možno říci, že 
ze dvou třetin silně podprůměrné, co se týče nadání, paměti a vůbec rozumových schopností, 
přece bylo dosaženo slušných výsledků. Samozřejmě, že námaha, dětem věnovaná, by 
přinesla ve škole s normálními dětmi lepší ovoce. Ale není ani možno chtít, aby se stůj, co stůj 
vyrovnaly výsledky ve vyučování se školou ve vnitrozemí. 
Nikdo, kdo nežil nějaký čas s lidmi z pustin Rumunska, neví, jaký temný středověk myšlení a 
způsob života si tito lidé sem přinesli a stále v něm setrvávají. Jejich život se pronikavě zlepšil 
hmotně, oni ovšem zůstávají stále tíž analfabeti, lhostejní ke kultuře, libující si ve špíně a 
opilství, nepořádku a hádkách. Jaké mají být potom děti? Zamořené od začátku života 
alkoholem, vyrůstají v prostředí divokých hádek, jejich myšlení je zatěžováno temnem pověr a 
nesmyslů z náboženství, jediný výchovný prostředek, který znají, jsou rány a hrubé lání. 
Jak se potom divit, že i ony jsou náchylné k pranicím, žádný spor nedovedou řešit smírem, 
jsou divoké a nedbalé. Školní prostředí je sice přitahuje a láká vlídností, čistotou a klidem, ale 
tempo a náročnost vyučování je unavuje. 
 Polytechnizace vyučování ,na kterou se letos klade prvořadý důraz, bylo by zde třeba 
proměnit. Není se totiž co obávat, že z těchto lidiček ve třídě vyrostou běloručky. Neznají nic 
než tělesnou práci. Ale je třeba, aby si zamilovali práci pro radost, pro uspořádání krásného a 
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klidného domova, pro zdraví. Snad se povede vychovat tuto generaci již tak, aby toužila po 
zařízeném a čistém bytě, po knihách a poznání. Aby se alespoň trochu odlišil jejich život od 
živoření jejich rodičů. Aby slovo pohraničí ztratilo konečně hanlivý přízvuk, jako by se jednalo 
o džungli, kalné vody, pustiny divokého západu a podobně. 
 
 Stejně tak jako na ostatních školách se rovněž zde děti zúčastňovaly hledání 
mandelinky bramborové – amerického brouka, což musely provádět především o 
prázdninách, neboť v této době byl vývin brambor a tím i brouka největší. 
Na výletě byli žáci tentokrát pěšky a to k Vltavě do Dolní Vltavice. 
Na konci roku propadla jedna žákyně, která vyšla z páté třídy jako čtrnáctiletá. 
 
 
Školní rok 1957/ 58 
 Prvního září 1957 nastoupilo do školy v Pláničce celkem 13 dětí. Dvě děti usedly do 
lavic první třídy, šest do druhé třídy, tři do čtvrté a dvě do páté – vesměs všechny slovenské 
národnosti. 

 
Následující text ze školní kroniky opisuji doslovně, tak jak byl zaznamenán ředitelkou Růženou 

Troupovou: 
 

 Naše vesnice ožila nezvyklým ruchem tento podzim. Usídlila se zde skupina bagristů 
se svým mohutným strojem a bagrovala u opuštěného lomu zem na sypanou hráz, která se 
buduje v Hůrce. Nepřetržitá řada mohutných aut odvážela hlínu na hráz, která bude 
zadržovat vody lipenského jezera. Jezero se naplní vodou asi za dva roky a úplně změní 
tvářnost našeho kraje. Přivábí sem turisty z celé vlasti a milovníky vodního sportu a rybaření. 
Kolem jezera se vybuduje silnice pro dálkový provoz a všechny vsi podél silnice se rovněž 
dočkají úpravy a přestavby. 
 Ves Plánička by nutně potřebovala celá obnovit. Opravily se sice některé budovy, ale 
kolem nich zůstávají rozvaliny, všude bují křoviny, stojatá voda vytváří mokřiny, rumiště 
podél zbořenin divoce zarůstají kopřivami, vrbkami a bodláčím. 
Překrásné hory se svými věkovitými hvozdy, naše rodná Šumava, drahá všem Čechům, 
ochranná tvrz vlasti v minulosti a hranice míru dnes, by si zasloužila větší péči a lásku 
k domovům, které lidem skýtá. Snad nová generace, kterou škola vychovává, až dospěje, 
zkrášlí svou prací tuto část naší vlasti. 
 Naše zdravotnictví svádí úspěšný boj s různými chorobami a snaží se omezit jejich 
výskyt. Každoročně se na škole provádí očkování proti zhoubné tuberkuloze, která počíná 
ustupovat a dávno již není královnou nemocí. Letos se očkovalo poprvé též proti dětské 
obrně. Tato hrozná nemoc musí rovněž ustoupit před mocí vědy. Očkovací látku zakoupila 
naše vláda za nesmírné sumy peněz v Kanadě. Veškeré učitelstvo našeho okresu bylo 
očkováno proti tyfu, paratyfu a tetanu. V našem okrese je to nutné opatření, neboť tyto 
nemoci se zde zhusta vyskytují. Způsobuje to především závadná voda. Jsou zde jen mělké 
studny, kolem dokola dobytčí pastviny, dobytek se vodí ke studnám napájet a tím se snadno 
dostane nákaza do pitné vody. U nás byla voda rovněž shledána závadnou a tak okresní 
hygienik provedl desinfekci studny, ze které celá obec pije vodu. 
 Kolik let již uplynulo od konce války a stále je nebezpečí pro děti z nalezené munice 
po Němcích. Členové VB konali přednášky, varovali děti před sbíráním munice i zbraní 
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různého druhu. Nejvíce se jich nachází v domech po půdách při sundavání došků. Tam pod 
došky ukryli odcházející Němci ve čtyřicátém pátém roce náboje, revolvery, granáty i pušky. 
 Rovněž stoupá počet silničních nehod zaviněných dětmi a požárů vzniklých dětskou 
hravostí je také velmi mnoho. Tato smutná, každoroční bilance, nás nutí, abychom neustále 
děti varovali a dohlíželi na ně. 
 Tradičním se stal u nás zvyk konat pro děti slavnost Dědy Mráze. Těší se ní 
každoročně před vánocemi nejen malí, ale i dospělí. Společnou péčí zaměstnanců statku byla 
i letos slavnost pro děti přichystána a tak děti z Pláničky a Muckova prožily krásné 
odpoledne, plné radosti a smíchu. 
Vánoční prázdniny trvaly letos od 23.prosince do 6. ledna. Po nich vždy nastává doba 
nejúsilovnějšího učení – blíží se vysvědčení, končí I. pololetí. Odměnou je pak týden 
pololetních prázdnin, kdy je většinou více sněhu i mrazu než o vánocích. Užije se proto 
zimních radostí plnou měrou. 
 Letošním rokem musím zaznamenat do pamětní knihy velmi smutmou událost. 
Nestalo se nic podobného v dějinách školy. A sice: žák Šimon Bubela byl pro krádeže, kterých 
se v okolí dopustil, určen lidovým soudem v Českém Krumlově k výchově mimo svou rodinu a 
uzavřen do dětského domova ve Vodňanech. Chlapec byl již z domova veden ke špatnému 
jednání. Rodinné prostředí svým vlivem a příkladem způsobilo, že se dopouštěl trestných 
činů. Snad se ještě podaří změnit jeho povahu. Ale ponecháním tohoto dítěte doma by se 
z něho stal vyvrhel lidské společnosti.Jeho odchod do domova zapůsobil silným dojmem na 
celou veřejnost zde. Reemigranti uviděli, že naše republika neponechá děti v nesvědomitých 
rukou, třeba otcových a neváhá je odebrat z lůna rodiny, která si nezaslouží, aby mohla plnit 
vznešený úkol, vychovávat dítě v člověka. 
 Sníh ležel letos dlouho, vysoký a ulehlý. Zvěř hladověla a bída jí hnala až k lidským 
obydlím. Zajíci nám zničili na zahrádce tříleté třešně právě na první jarní den. Potom však 
nastala obleva tak prudce a náhle, jako zázrakem, a naplnilo se lipenské jezero. Ale ještě 
nejsou hotovy prostory podzemní elektrárny. Ještě se pracuje hluboko v nitru šumavské žuly, 
180 m pod povrchem země. Avšak sypaná hráz, novinka v dějinách přehrad, už stojí a 
zadržuje vody jezera 42 km dlouhého. Každé ráno vysoké mlhy ukazují po celé délce polohu 
jezera. Za jasného počasí je voda vidět mezi lesy u Dolní Vltavice z horního konce vsi. 
 Celičký rok se děti nesmírně těší na školní výlet. Je to pro ně nejkrásnější den v roce. 
Střádají si po korunkách a kdykoliv nesou úspory zapsat poznamenají, že je to na výlet. Letos 
jsme jeli vlakem společně se školou v Bednářích a to na Hlubokou. Výlet se vydařil, děti byly 
nadšené zoologickou zahradou. Ještě dlouho vzpomínaly na opičky a papoušky. 
 Den za dnem tak ubíhal v pilné práci. Často se zdá, že ta mravenčí práce s dětmi zde 
je marná! Ale výsledky přece jen jsou, ne sice pronikavé a úchvatné, ale tak docela marná 
námaha s malými hraničáři není. I oni jsou hodni naší lásky! 
 Nastal konec roku, školu opustily čtyři děti, na prázdniny odešli všichni zdrávi a 
šťastni. Škola tiše vyhlíží osamělá, je konec práce nad knihou a sešity.V srpnu se škola vybílila 
a uklidila, kruh roku se uzavřel. 
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Se svými žáky v pláničské škole. 

Školní rok 1958/ 59 
 
 V pondělí 1. září nastoupilo do čtyř postupných ročníků celkem 11 žáků. Nebyl 
tentokrát druhý post. ročník, nikdo se neodstěhoval, ani nepřistěhoval. 
 Do školní knihovny přibyly další svazky, celkem jich knihovna čítá již přes sto. 
Zakoupilo se i další množství různého materiálu pro polytechnickou výuku. Stále však chybí 
dostatek vhodných názornin pro vyučování v 1. post. ročníku. Celkově se dá říci, že škola už 
má všechny nejdůležitější pomůcky. 
 Naše škola má trvání teprve sedm let, ale není nijak chudá.Na školství se věnoval dost 
prostředků, stejně tak se nedá srovnat úroveň dětí před sedmi léty s dneškem. 
Do konce roku 1958 se slavil Den znárodnění, dále proběhly oslavy VŘSR a slavnosti dědy 
Mráze. Pololetí skončilo 2. února, neprospěli dva žáci. 
 V dubnu postihla Pláničku epidemie zarděnek a tak po čtrnáct dní zela škola 
prázdnotou, což bylo pak hrozné zdržení v práci. Ani opakování se nemohlo řádně provádět, 
děti byly nemocné ještě na 1. máje, takže se nemohly zúčastnit oslav v okresním městě. 
Jaro bylo většinou samá prška, mlhy a vlhko. 
 V kraji jižních Čech byla letos význačná událost. na lipenské přehradě začali vyrábět 
elektrický proud. Jezero se naplnilo vodou a ta roztočila v podzemní elektrárně turbíny. 
Z Maďarska přivezli také dvě lodě pro dopravu osob po jezeře. Škola tam byla tento rok na 
výletě. Loď jede z lipenského přístavu až do Jestřábí za Dolní Vltavicí a zase se vrací 
zpět.Vybuduje se také přístav u nádraží v Černé, potom se již nebudou muset cestující vracet 
zpět na Lipno. jedna jízdenka stojí 12 Kčs. 
Okolí jezera je však ještě pořád v neladném stavu. Silnice přes přehradu ještě není hotová a 
přejezd je zakázaný. nějaký čas to bude ještě trvat, než se vše upraví.Ale již teď sem přijíždějí 
turisté zdaleka široka. 
 Stejně jako v předešlých létech, žáci si spořili peníze, sbírali odpadové suroviny a 
léčivé byliny. 
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Školní rok skončil v sobotu 27.června, bylo rozdáno vysvědčení, tři žáci však nepostoupili do 
vyššího ročníku. Nebudou však pokračovat zde, ale ve škole v Černé v Pošumaví. 
 

 

 
Škola v Pláničce tímto dnem končí své působení !! 

 
Osud školní budovy na Pláničce. 
 Po zrušení školy sloužila budova jako ubytovna pro zaměstnance melioračního 
závodu, kteří prováděli meliorační práce na hospodářství Muckov, statku Černá v Pošumaví. 
Po skončení prací byla budova předána MNV Černá v Pošumaví, kdy se na základě protokolu 
dne 27.června 1961 konala předávka za účasti předsedy MNV Vladimíra Hofírka a zástupce 
stavby Zdeňka Liebla. 
 Prohlídkou celé ubikace bylo zjištěna značná devastace budovy. Bylo rozbito 17 
okenních tabulí a zničeny dva okenní rámy, z dřevěné kolny, která sloužila pro sběr 
odpadových hmot, zbyla jenom kostra, vše ostatní ubytovaní spálili. 
Dále byla rozbita osvětlovací tělesa, chybí vypínače, dveřní kliky, několik dveří rozbito, do 
stěn byly zaráženy velké hřebíky, světnice nebyly po celou dobu umyty. Bude nutno provést 
celkové vyčištění, opravy a vymalování, což provede Státní statek na náklady melioračního 
podniku. 
 

 
 

Jednotné zemědělské družstvo  P L Á N I Č K A 
 
 V obci bylo počátkem 50.let založeno družstvo II. typu, přičemž do společného 
obhospodařování bylo přejato celkem 7 ha orné půdy po vysídlených usedlostech, což byl majetek 
NPF / Národního pozemkového fondu/. 

Na tuto výměru byl podle plánu ONV Český Krumlov naset len.Vzhledem k tomu, že družstvo 
mělo tak nízkou členskou základnu, že ani tuto výměru nebylo schopno obdělat, zadalo veškerou 
práci STS Mokrá a za práci bylo zaplaceno z debetního účtu OSAZ v Českém Krumlově.Z tohoto účtu 
byla rovněž zakoupena semena a hnojiva. 

Při sklizni byly ovšem tak nízké výnosy, že veškeré vynaložené náklady neuhradily a tak vznikl 
neuhražený zůstatek  13 850 Kčs. Na členech družstva však nemohl být vymáhán, jelikož pracovali na 
půdě, která jim byla přidělena. 

JZD tak bylo po roce zrušeno, neboť většina zemědělců vysídlila na Slovensko a tak bylo 
družstvo delimitováno do Státního statku. 
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Na závěr několik dobových plakátů 
 

     
 

   
 

      
/ zdroj – internet / 

 
 
 

 


