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S  N  P    - uplynulo 40 let od Slovenského národního povstání. Rok 1984 je ve znamení 

oslav tohoto významného výročí, města, obce i osady uzavírají socialistické závazky na další 
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zvýšení výroby a zlepšení ţivotního prostředí a zajištění šťastného mírového ţivota na počest 

všech těch, kteří postupně přinesli svobodu, která začala právě před čtyřiceti lety ve 

slovenských horách. 

 Hrdinství, statečnost a odvahu účastníků SNP ţijících v našem okrese ocenily 

stranické a státní orgány na setkání, jemuţ byl přítomen vedoucí tajemník OV KSČ v Českém 

Krumlově Josef Maňák. 

 Jedním z přímých účastníků aktivně bojujících v SNP je i náš občan Jan  J U R O Č 

K O, ţijící v osadě Plánička. K tomuto výročí obdrţel spolu s ostatními účastníky pamětní 

medaili. 

 Současně v roce 1984 začíná období příprav na oslavy 40.výročí osvobození naší 

republiky Sovětskou armádou. Občané všech obcí chtějí svými činy přispět k dalšímu rozvoji 

obcí, jejich zlepšení po stránce úpravy a vzhledu i politické a osvětové činnosti na všech 

úsecích. 

 K zajištění důstojného průběhu oslav vyhlásila i naše obec 40. konkrétních činů, 

jejichţ splnění bude ukončeno k tomuto slavnému výročí. 

 Obce současně přijímají delegace ze Sovětského svazu, jejichţ členové se seznamují 

se ţivotem lidí v naší vlasti a s celkovým rozvojem za uplynulých čtyřicet let. 

 

 

 

Sovětská delegace u nás. 

 

 Dne 23.října jsme přivítali v naší obci sovětskou delegaci z Čeljabinska ve které bylo 

7 ţen a 5 muţů, většinou lékařky, učitelky a muţi pracující v průmyslu. 

 Přivítání provedla studentka 4.ročníku Gymnazia Český krumlov Monika Augstenová, 

poté se členové delegace zapsali do Kroniky obce. 

Po skončení tohoto krátkého slavnostního uvítání bylo pro hosty z SSSR připraveno malé 

pohoštění v zasedací síni MNV. Autobusem se potom přepravili na prohlídku nově 

vybudovaného pionýrského tábora Hruštice, kde je vedoucím náš občan Vilém Augsten. 

Zařízení vybudoval Oborový podnik státní statky Šumava a je zde nádherný rozhled na 

Lipenskou přehradu. Po zhlédnutí tohoto tábora odjela delegace zpět do Černé, kde si 

prohlédla nově vystavěnou Mateřskou školu. 

 Jelikoţ se počítalo s příjezdem delegace ve 14 hodin a skutečný příjezd byl aţ v 16 

hodin, nedal se z časových důvodů stihnout další plánovaný program.Protoţe byl jiţ večer, 

program skončil a účastníci sovětské delegace spolu s představiteli obce se zúčastnili 

slavnostní večeře v hotelu Racek. 

 Setkání se sovětskou delegací byl přítomen předseda MNV Jaroslav Zimmermann, 

tajemník MNV Jan Frisch, předseda VO KSČ Vilém Augsten, předsedkyně MV NF ing. 

Marie Kročáková, předseda ZO SČSP ing. Jan Novák, kronikář obce ing. František Záhora a 

za OV KSČ byl přítomen ideologický pracovník Bartoš.Fotografie pořizoval Václav 

Soustruţník. 

 Sovětská delegace byla s pobytem v naší obci spokojena a kolem 22 hodiny odjíţděli 

členové delegace do Českých Budějovic, kde bylo ubytování v hotelu Gomel. 

 

 

 

 



 4 

 
Sovětská delegace se zapsala do Obecní kroniky. 

 

40.    k o n k r é t n í c h         č i n ů. 
 

Vyhlášení a plnění těchto 40 konkrétních úkolů se neslo v duchu hesla: 

40 svobodných let    =   40 konkrétních činů 

 

1) Pro splnění plánovaných úkolů v investiční a neinvestiční akci „Z“ získáme plnou 

podporu občanů obce a sloţek NF, se kterými uzavřeme osobní a kolektivní 

socialistické závazky na rok 1985 a to v průměru 10 hodin na osobu – termín do 

20.11.1984 

2) Zahájíme akci „Rekonstrukce a přístavba obchodu“ a splníme 1/5 finančních nákladů 

tj. 150 tis. Kčs – termín do 30.4.1985 

3) Zabezpečíme zpracování projektové dokumentace na akci „Poţární zbrojnice“ – 

termín do 30.4.1985 

4) Členové MS ČRS Černá dokončí výstavbu klubovny rybářů – do 30.4.1985 

5) Dokončíme ve spolupráci s obchodní organizací Potraviny přístavbu kiosků v Černé – 

do 31.12.1984 

6) Provedeme opravu přemostění potoka pod čp.15 – do 31.10.1984 

7) Dokončíme opravu chodníků v prostoru od Gregarů po vjezd do Autokempu v délce 

95 m – do 15.11.1984 

8) Sluţby MNV provedou omítnutí přední a zadní strany garáţí – do 31.10.1984 

9) Provedeme kontrolu a úpravu veřejného osvětlení v obci – do 31.10.1984 
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10) Členové ZO ČMS Plánička provedou výsadbu ochranného pásu podél plotu u MŠ 

v délce 90 m a pomohou při vnitřní úpravě školní zahrady – do 30.4.1985 

11) Členové ZO ČMS Černá provedou ošetření okrasných stromů a keřů v obci – do 

30.4.1985 

12) PO SSM při ZŠ zabezpečí úklid pobřeţí určeného ke koupání v prostoru od půjčovny 

loděk v malé zátoce – do 30.4.1985 

13) ZO SSM zabezpečí ve spolupráci se SRPŠ MŠ úpravu zahrady MŠ, vybudování 

pískoviště a zabudování prolézaček – do 30.4.1985 

14) MNV spolu s MV NF provedou přehodnocení přidělených pozemků pro potřebu 

sloţek NF a drobných chovatelů, s cílem dosáhnout plnění a dodávky v rámci limitu 

metrákového sena – do 30.11.1984 

15) Projednáme s odpovědnými zástupci závodů a provozů v obci úpravu a výzdobu obce 

– do 31.10.1984 

16) K zabezpečení vzhledu prostorů a zařízení slouţících cestovnímu ruchu, projednáme 

se zástupci Jednoty, OPS, JčAmK, Potravin, Zeleniny a PNS následující úkoly: 

- úprava pobřeţí ke koupání v místech jejich zařízení 

- obnovu nebo vybudování jednoduchých sportovních zařízení 

- úklid přilehlých prostorů 

- výzdobu k 40.výročí osvobození       -  vše do 30.3.1985 

17) MNV zajistí a rozmístí v obci na veřejném prostranství 20 ks parkových laviček a 

vhodné nádoby na květinovou výzdobu – do 30.4.1985 

18) MNV ve spolupráci s n.p. Sběrné suroviny Český Krumlov zajistí výkup 25 tun 

druhotných surovin – do 30.4.1985 

19) MNV a MV NF zorganizují mezi občany brigády na pomoc zemědělství v podzimním 

období na sběr slámy a lnu a v jarním období na sběr kamene – dle poţadavku 

vedoucího 

20) MV NF a ZO SSM provedou prověrku vyúčtování ZPF z hlediska skrytých reserv 

v nevyuţívané půdě – do 31.1.1985 

21) MNV zabezpečí tyto rekonstrukce v obci: 

- prašný povrch MK od Baštýře po křiţovatku od Mokré 

- MK od čp.12 po zadní straně k čp.1 

- bezprašný povrch MK od ubytovny MNV po křiţovatku u Štěrby 

- bezprašný povrch MK od Musilů po komunikaci Černá-Horní Planá 

- MK vedoucí od silnice čp.1 k čp.24       - vše do 30.11.1984 

22) V předsálí MLK  a AS zabezpečíme jednoduché výstavky 5 dnů před výročími 

23) Opravíme nástěnné skříňky sloţek NF a závodů a jejich pravidelnou obnovu po celé 

období oslav 40.výročí osvobození 

24) Obnovíme velkou názornou agitaci- tabuli nejlepších pracovníků okresu ţijících v naší 

obci a tabuli na odpočivadle v Mokré, zaměřené 1x k Únoru 1948 a 1x k 40.výročí 

osvobození 

25) V rámci akce „Hovory s mládeţí“ uskutečníme v podzimním období besedu o úloze 

NV v ţivotě naší obce a v jarním období 1985 k otázkám osvobození naší vlasti – do 

15.11 1984 a do 15.4.1985 

26) V prostorách MLK zabezpečíme k důleţitým výročím výstavky knih, které tématicky 

navazují na tato výročí 

27) V rámci oslav měsíce československo-sovětského přátelství přijmeme v obci 12 

člennou skupinu turistů ze SSSR – říjen a listopad 1984 

28) Uspořádáme seriál tří filmů týkajících se osvobození naší vlasti 

29) Uspořádáme besedu s důchodci spojenou s kulturním programem – do 15.12.1984 
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30) Dle poţadavku důchodců zajistíme pro podzimní období nejméně 3 poukazy na zimní 

rekreaci – do 30.11.1984 

31) Přidělíme jednotlivým poslancům MNV 1 – 2 konkrétní úkoly pro zabezpečení úkolu 

z VP NF a 40.konkrétních činů – do 15.10.1984 

32) MNV uzavře s jednotlivými závody a provozy v obci dohodu o pomoci při 

zabezpečování úkolů z VP NF – do 15.12.1984 

33) MV NF zabezpečí prostřednictvím výboru ZO sloţek NF uzavření socialistického 

závazku pro rok 1985 zaměřené na plnění úkolů – do 10.12.1984 

34) K dalšímu zkvalitnění a zlepšení práce orgánů MNV provedeme doplnění komisí 

MNV, SPOZ a Občanského výboru v Bliţné mladými občany – do 30.3.1985 

35) Zorganizujeme ve spolupráci s MV NF jarní a podzimní směnu NF k úklidu veřejných 

prostranství a vylepšení vzhledu obce a osad – říjen 1984 a duben 1985 

36) Provedeme upřesnění dohod mezi MNV a MV NF s útvarem PS, přičemţ do těchto 

dohod zakotvíme spolupráci při plnění úkolů z VP NF – listopad 1984 a duben 1985 

37) Provedeme prověrku a přehodnocení plnění úkolů na přidělených plochách veřejného 

prostranství s cílem zlepšit přístup sloţek NF a hospodářských organizací. Nejlepší 

budou vyhodnoceni a odměněny – do 31.12.1984 a k 30.4.1985 

38) Provedeme ve spolupráci s OSP a MO ČMS demolici domu čp.22 a předáme získané 

území jako stavební místo pro Statek Frymburk k výstavbě bytů 

39) Dosaţené výsledky plnění úkolů ze 40.konkrétních činů začleníme do zápisu v obecní 

kronice za rok 1985 – do 31.5.1985 

40) Obec jako celek se přihlásí do následujících soutěţí: 

- celookresní soutěţ NV 

- soutěţ Občanských výborů 

- soutěţ o nejlepší místo CR na trasách CR 

- soutěţ o nejlepší hraničářskou obec ČSR 

- soutěţ o nejlepší sloţku NF v obci 

- soutěţ o nejlepší nástěnnou skříňku sloţky NF 

 

Výsledky plnění těchto 40.konkrétních činů budou 1x za 6 měsíců hodnoceny určenou 

komisí. 

Podepsáni:      Jaroslav Zimmermann  - předseda MNV 

  Vilém Augsten    - předseda VO KSČ 

  ing.Marie Kročáková   - předsedkyně MV NF 

 

S o c i a l i s t i c k ý       z á v a z e k    na     r o k      1 9 8 4. 

 

Socialistický závazek je uzavřen na počest 40.výročí SNP a vstupu 1. čsl.armádního sboru 

SSSR spolu se Sovětskou armádou na území ČSSR. 

 

 Provedeme doplnění a proškolení agitačních dvojic 

 Agitační dvojice vyšleme nejméně 4x za rok mezi občany s cílem zabezpečit: 

- jarní a podzimní směny NF 

- oslavy 1. a 9. května 

- sklizeň metrákového sena 

- uzavírání ostatních socialistických závazků 

- plnění jiných nutných úkolů 

 Obnovíme činnost osadního výboru v osadě Radslav 
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 Svoláme aktiv funkcionářů osadního výboru Radslav s cílem dosáhnout zlepšení 

vzhledu osady, sklizně metrákového sena, sběr druhotných surovin a dodrţování 

Statutu Lipna 

 Zorganizujeme a vlastními lektory zabezpečíme proškolení dvou témat CO 

 Provedeme 2x Hovory s mládeţí 

 Zapojíme se do soutěţí / viz 40.konkrétních činů /  

 Zorganizujeme 6 akcí politicko-výchovných; 10 akcí kulturně-výchovných; 8 lidových 

zábav; 5 výstavek a 12 sportovně-branných akcí 

 Zabezpečíme splnění ukazatelů ve sklizni metrákového sena, sběru druhotných 

surovin, sběru slámy, lnu a kamene 

 Zabezpečíme materiálně i pracovními silami výstavbu chodníků a úpravu veřejného 

prostranství 

 Dokončíme úpravu terénu, oplocení plochy kolem MŠ, zabudování prolézačky, 

pískoviště a výsadbu zeleně 

 Provedeme jarní a podzimní směny 

 Provedeme drobnou údrţbu BF v hodnotě do 100 tis. Kčs 

 V areálu garáţí MNV provedeme omítnutí a zateplení prostoru dílen 

 Zajistíme u OSP rekonstrukci střech na čp.17 a 19 

 Zajistíme vypracování projektu rekonstrukce domu čp.40 na bytové jednotky 

 Provedeme úpravu přemostění potoka v obci 

 Provedeme kontrolu a výměnu dopravních značek v obvodu obce 

 Zabezpečíme označení provozoven MNV v obci 

 Zajistíme plnění ukazatelů hrubé trţby provozoven MNV 

 Provedeme 4x do roka úpravy skládky tuhých odpadů v prostoru Plánička 

 Zabezpečíme rozšíření a úpravu skládek rašeliny pro tekuté odpady v prostorech 

Plánička, Ţlábek a Lipno 

 Sklizeň sena z nepřístupných ploch Státního statku a z ploch MNV zabezpečíme 

v mnoţství 130 tun 

 Upřesníme dohodu o spolupráci MNV a útvaru PS Kyselov 

 Zaktivizujeme jednotku PS VB a PPS 

 Pro mládeţ obce provedeme 2x „Hovory“ 

 Jednotky PS VB a PPS se zapojí do socialistické soutěţe a to PS VB O putovní 

standartu předsedy ONV a PPS o obhájení titulu Vzorná četa a druţstvo. Početní stav 

PS VB a PPS rozšíříme alespoň o 1-2 členy. 

Tento závazek byl schválen na VPZ MNV dne 9.12.1983. 

Finanční krytí prováděných akcí. 

 

N á z e v      a k c e náklady příspěvek od MNV 

Mezinárodní den ţen 1 500 500 

Mezinárodní den dětí 3 500 500 

Partyzánský samopal 25 100 

Den Pohraniční stráţe 3 000 600 

Hovory s mládeţí 1 000 400 

Soutěţ poţárníků 2 000 300 

Sokolovský závod branné zdatnosti 600 250 

Dukelský závod branné zdatnosti 600 250 

Přednášky a besedy 1 000 600 

Výstavky 1 000 500 

Materiál na propagaci 5 000 5 000 

C e l k e m 19 450 9 000 
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J e d n o t n ý    p l á n    k u l t u r n ě – v ý c h o v n é    č i n o s t i. 

 

Při zabezpečování JP KVČ je nutné úzce spolupracovat s Domem kultury v Horní Plané, 

ale hlavně se opírat o vlastní moţnosti kultury v obci. 

Hlavní úkoly JP KVČ na rok 1984 jsou: 

 mimoškolní výchovu a vzdělání zaměřit na děti a mládeţ s cílem podchytit nejširší 

část do krouţků a oddílů sloţek NF a zajistit schopné vedoucí 

 zabezpečit vyšší podíl a účast občanů na plnění úkolů z VP NF a soc. závazku 

 organizovat branné soutěţe a sportovní akce pro zvýšení fyzické zdatnosti 

 úzce spolupracovat s útvarem PS a OOVB pro posilování vzájemných vztahů při 

zabezpečení ochrany státních hranic 

 vyuţít souborů ZŠ a MŠ při celoobecních akcích 

 zabezpečit včasné vyřizování ţádostí organizací a závodů o společenskou lidovou 

zábavu 

 zabezpečit vítání dětí do ţivota 

 zajistit akce s branci a důchodci 

 soustavně výchovně působit na čtenáře formou osobní a názorné agitace, pořádat 

besedy nad knihou 

 vyuţívat kulturní výročí roku k působení na čtenáře 

 zabezpečit alespoň jedenkrát ročně výstavku kroniky spojenou s besedou a k tomu 

vyuţít i kronik sloţek NF a závodů 

 uplatňovat při řízení KVČ pravomoc orgánů MNV, plně vyuţívat OB při 

zabezpečování celoobecních akcí 

 úzce spolupracovat s MV NF a přes něj zabezpečovat společný postup sloţek NF 

 v roce 1984 je nutné zejména se zaměřit na tato hlavní politická výročí: 

- 40. výročí SNP a Dukelské operace 

- 35. výročí vzniku PO SSM 

- 45. výročí okupace ČSR 

- 60. výročí úmrtí V.I.Lenina 

- 35. výročí zaloţení JZD 

- 35. výročí konání IX.sjezdu KSČ 

- 45. výročí vzniku II. světové války 

- Rok české hudby 

 

Z m ě n y    v     o r g á n e c h     M N V. 

 

U MNV došlo ke změně ve funkci účetní a hospodářky. V květnu odešla Monika 

Záhorová a na její místo nastoupila Antonie Frnková z Frymburka. 

Vedoucí sluţeb MNV skončil ve funkci v září 1983, místo bylo uvolněno do konce roku a 

od 1.1.1984 nastupuje jako vedoucí sluţeb Josef Malý, který dojíţdí z Českého 

Krumlova. 

Do funkce referenta cestovního ruchu byla ustanovena Bohumila Bártová z Pláničky, 

která však tuto funkci vykonávala do 30.11.1984 a rovněţ skončila. 

Ve funkci účetní sluţeb pracuje nadále Růţena Vítková, dojíţdějící z Horní Plané. 

Veřejné plenární zasedání ze dne 11.10.1984 odvolalo na vlastní ţádost poslance 

Jaroslava Nedvěda z funkce člena rady MNV a z funkce předsedy komise OVP a 

zařazuje ho jako člena komise sociální a zdravotní.Dále ustanovuje do funkce předsedy 

komise OVP a člena rady MNV poslance Františka Korčáka. 

VPZ uvolnilo poslance Vincenta Podsklana z funkce člena komise sociálně-zdravotní a 

zařadilo ho jako člena komise OVP. 



 9 

F i n a n č n í     r o z p o č e t      M N V. 

 

 

Celkový příjem    - 1 497 900 Kčs 

z toho :vlastní příjmy   - 1 016 000 Kčs 

dotace     -    481 000 Kčs 

Vlastní příjmy    - 1 016 000 Kčs 

z toho: od rozpočtových organizací -    979 000 Kčs 

z příjmu obyvatel    -        3 000 Kčs 

domovní daň    -      22 000 Kčs 

správní poplatky    -        9 000 Kčs 

poplatky ze psů    -        3 000 Kčs 

Od rozpočtových organizací  -    979 000 Kčs 

z toho: místní vodovody a kanalizace -       86 000 Kčs 

od obyvatel    -         2 000 Kčs 

školní jídelna    -       75 000 Kčs 

letní kino     -      195 000 Kčs 

správa MNV    -          1 000 Kčs 

nájem z bytového fondu   -      114 000 Kčs 

odvody nár.pojištění   -        46 000 Kčs 

odvoz odpadků    -      457 000 Kčs 

Výdaje celkem    - 1 497 900 Kčs  

z toho :vodní hospodářství  -      84 000 Kčs 

místní komunikace   -      27 000 Kčs 

mateřská škola    -     104 000 Kčs 

základní škola    -       74 000 Kčs 

školní jídelna    -     129 000 Kčs 

letní kino     -     119 000 Kčs 

osvětová beseda    -         9 000 Kčs 

místní lidová knihovna   -         4 000 Kčs 

rozhlas, SPOZ, kronika   -         6 000 Kčs 

poţární ochrana    -         4 000 Kčs 

obřadní síň    -         6 000 Kčs 

poslanci a aktiv    -            500 Kčs 

správa MNV    -        46 000 Kčs 

místní hospodářství   -       885 400 Kčs 

Místní hospodářství   -       885 400 Kčs 

z toho: referent CR   -         39 000 Kčs 

údrţba BF     -       263 000 Kčs 

drobné provozovny   -         46 000 Kčs 

veřejné osvětlení    -         30 000 Kčs 

hřbitov     -         16 000 Kčs 

veřejné prostranství   -         15 000 Kčs 

čištění MK a chodníků   -         13 000 Kčs 

likvidace odpadků   -        463 400 Kčs 

 

 

 

V rámci neinvestičních akcí „Z“ se plánuje: 

 dokončení chodníků v obci   - 29 900 Kčs 
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 oprava kanalizace MNV    -   6 500 Kčs 

 omítka a vodovod.připojení garáţí  - 34 450 Kčs 

 oplocení školní zahrady MŠ   - 58 000 Kčs 

 rekonstrukce MK od Baštýře   -         198 000 Kčs 

 oprava MK v obci    - 32 500 Kčs 

 oprava střech na čp.17 a 19   -        130 000 Kčs 

 

Ú č a s t     p o s l a n c ů    na   p l e n á r n í c h    z a s e d á n í c h. 

 

 V tomto volebním období dosud proběhlo 18 veřejných plenárních zasedání MNV, 

kterých se jednotliví poslanci zúčastnili takto: 

  BANÍK    Miroslav   - 12x 

  ČUNÁTOVÁ   Drahomíra  - 16x 

  FIKAR   Jan    - 15x 

  FLÖRING   Helmut   - 13x 

  FRISCH   Jan    - 18x  

  KOVÁŘOVÁ  Ludmila  - 16x 

  KORTÁNOVÁ   Hana  - 14x 

  KORČÁK   František   - 18x 

  LEŠKOVÁ   Boţena   - 18x 

  LUKEŠ  František   - 17x 

  MAREK   Vladimír   -   9x 

  NEDVĚD   Jaroslav   - 17x 

  PEKÁREK   Vlastimil  - 10x 

  PODSKLAN   Vincent  - 15x 

  RULÍŠEK   Jan   -   7x 

  STRNAD   Jindřich   - 16x 

  ŠMAHELOVÁ   Eva   - 12x 

  VALNOHA   Petr   - 12x 

  VRBA  Karel    - 16x 

  ZÁHOROVÁ  Monika  - 16x 

  ZIMMERMANN   Jaroslav  - 18x 

 

C e s t o v n í     r u c h     a     s l u ţ b y. 

 

Výsledky v zařízeních cestovního ruchu v roce 1984: 

 

Camp Olšina   - trţba celkem393 956 Kčs 

Ubytovna MNV  -             37 112 Kčs 

Jestřábí 1   -                143 542 Kčs 

Jestřábí 2   -           254 864 Kčs 

Jestřábí 3   -            63 239 Kčs 

Letní kino   -         133 436 Kčs 

 

Svoz tuhých a tekutých odpadů provádí sluţby MNV v těchto místech: 

 

Stoţec – České Ţleby – Černý Kříţ – Nová Pec – Ţelnava – Pěkná – Bělá – Pernek – Horní 

Planá – Hodňov – Maňava – Hůrka – Karlovy Dvory – Jenišov – Černá v Pošumaví – 

Mokrá – Bliţná – Jestřábí – Plánička – Muckov – Milná – Frymburk – Slupečná – 

Kovářov – Větrník – Kobylnice – Lipno – Přední Výtoň – Loučovice – Hořice – Skláře. 
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V roce 1984 mají Sluţby MNV Černá tyto provozovny: 

 kadeřnictví a holičství 

 vazba knih 

 zasklívací sluţba 

 kovodílna 

 rekreace 

 nákladní doprava 

Ve sluţbách celkem pracuje 23 zaměstnanců, z toho jsou 3 důchodci. V sezoně přibyde 

dalších 8 pracovníků cestovního ruchu a 8 zaměstnanců Letního kina. 

MNV obhospodařuje 99 bytových jednotek ve 13 domech, dále má 6 budov s jiným určením 

a 5 zařízení cestovního ruchu. 

MNV provádí sluţby ročně v hodnotě 50 – 75 tis. Kčs. 

Přehled rekreačních objektů na území obce Černá v Pošumaví. 
Na tomto místě uvádím přehled rekreačních podnikových objektů nacházejících se na území 

naší obce.Přehled je zpracován podle soupisu uloţeného na MNV. 

J e s t ř á b í  - v této oblasti se nachází celkem 76 chat, z toho je 14 podnikových. Své 

rekreační podnikové zařízení zde mají: 

 Projektový ústav ZZN České Budějovice 

 Rudné doly n.p. provoz Lazec Český Krumlov 

 Západočeský kamenolom, Štěrkopísky Český Krumlov 

 Lišovský nábytek České Budějovice 

 Rudné doly Příbram 2x 

 ONV Český Krumlov 

 Jihočeský krajský výbor KSČ 

 Krajský dům pionýrů a mládeţe 

 Vysoká škola zemědělská České Budějovice 

 Domácí potřeby České Budějovice 

 Lidové spotřební druţstvo Jednota Kaplice 

 Veterinární ústav České Budějovice 

 MNV Sluţby Černá v Pošumaví 

M u c k o v  - nachází se zde 14 chat, z toho je 1 podniková, která patří Státnímu 

rybářství Hluboká. 

R a d s l a v  - zde je umístěno celkem 186 chat, z toho je 6 podnikových: 

 Veterinární sluţba České Budějovice 

 MO ČS rybářů Český Krumlov 

 Státní banka československá České Budějovice 

 ONV, odbor výstavby České Budějovice 

 Jednota Kaplice 

 ONV Český Krumlov 

D o l n í    V l t a v i c e – v osadě se nachází 53 chat, z nichţ je 12 podnikových: 

 Drobné zboţí České Budějovice 

 Calofrig Borovany 

 Textil Středočeský kraj Praha 

 Silnice Soběslav 

 Motor České Budějovice 

 Početní a organizační sluţba České Budějovice 

 VÚ 9450 České Budějovice 

 Maloobchod s textilním a oděvním zboţím Praha 

 Chemoprojekt Praha 2x 
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M o k r á    - na tomto území, které se spíše nachází pod Mokrou / za Baštýřem/ je 

umístěno 24 chat, z toho 3 podnikové: 

 Pozemní stavby – Stavomontáţe České Budějovice 

 Jihočeské pivovary Český Krumlov 

 Lesní závod Český Krumlov 

N a    V ý s l u n í    - z Mokré směrem na olšov je umístěno celkem 25 chat, z toho je 

1 podniková a to: KÚSPM České Budějovice 

Č e r n á   v P o š u m a v í   -má na svém území 17 chat, z toho je 14 

podnikových. Svá rekreační zařízení zde má: 

 Potraviny, n.p. Kaplice 

 Zelenina Český Krumlov 

 PS útvar 8941 Sušice 

 ČSD elektroúsek České Budějovice 

 Mototechna České Budějovice 

 JIP České Budějovice 

 Bytomalba České Budějovice 

 OUNZ Poliklinika České Budějovice 

 MNV Černá v Pošumaví 

 Automotoklub České Budějovice 

 OPS Český Krumlov 

 Jihočeské tiskárny České Budějovice 

 Státní rybářství Hluboká 

 CHKOŠ Vimperk 

 

Celkem se na území naší obce nachází k 31.prosinci 1984 =  395 chat a rekreačních zařízení. 

Z tohoto počtu je 51 rekreačních objektů podnikových. 

 

Z a ř í z e n í   C  R    v    n a š í    o b c i. 

 

V naší obci lze nalézt tato zařízení cestovního ruchu: 

Chatový tábor OPS     -  88 lůţek, stravování v hotelu Racek 

Chatový tábor hotelu Racek  -  70 lůţe ve 3-4 lůţkových chatkách 

Hotel Racek    -   kategorie B, 63 lůţek, vinárna v sezoně 

Autokemp Olšina             -   kategorie B, 60 lůţek v 15 čtyřlůţkových chatách,     

                                           kapacita 5 000 m², MNV Černá v Poš. 

Autokemp Svazarmu   -  kategorie B, 82 lůţek ve 2 – 4 lůţ.chatách,kuchyňka, 

       restaurace Expreso, zděné budovy s hygien.zařízením 

        vodovod, rozloha45 000 m²,z toho pro stany 35 000 m² 

        70 přípojek pro stany 

Půjčovna lodí a šlapadel     Komunální sluţby Kaplice 

 

S p r á v c i     t á b o ř i š ť. 

 

Autokemp Olšina   -  Helga Pártlová 

Jestřábí I.    -  Marie Kantorová 

Jestřábí II.    -  Josef a Marie Štěrbovi 

Jestřábí III.    -  Richard Kovář 

Autokemp Svazarmu   -  Stanislav Milota 
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N Á  R  O  D  N  Í      F  R  O  N  T  A      V     O   B  C  I. 

 
P ř e d s e d o v é     s l o ţ e k : 

 

Předsedkyně MV NF Černá v Pošumaví   - ing.Marie Kročáková 

SRPŠ při ZŠ ( Sdruţení rodičů a přátel školy)  - František Lukeš 

SRPŠ při MŠ       - Miloš Polák 

MS Černá ( Myslivecké sdruţení)    - František Kubiš 

MS Plánička ( Myslivecké sdruţení)    - Stanislav Hronek 

ČSCH Černá ( Český svaz chovatelů)   - Miroslav Baník 

ČSČK Černá ( Československý červený kříţ)  - Marie Pajpachová 

ČSŢ ( Český svaz ţen)     - Marie Rulíšková 

SSM ( Socialistický svaz mládeţe)    - Jan Voldřich 

SVAZARM ( Svaz pro spolupráci s armádou)  - Pavel Kučírek 

ČSTV ( Československý svaz tělesné výchovy)  - Karel Smetana 

PO SSM ( Pionýrská organizace svazu mládeţe)  - Marie Frídlová 

ČSPO Černá ( Český svaz poţární ochrany)   - Jiří Puritscher 

ČSPO Bliţná       - Miroslav Přibyl 

SČSP ( Svaz československo-sovětského přátelství) - ing. Jan Novák 

ROH Jihočeských pekáren ( odbory )   - Stanislav Kantor 

ROH OZ 02 Frymburk, provoz Černá   - Tomáš Suchánek 

ROH OZ 02 Frymburk, provoz Pomocná výroba  - František Fučík 

ROH  MNV Černá      - Jan Rulíšek 

ROH Tuhové doly      - Karel Vrba 

Dohlíţecí výbor Jednoty     - Josef Vála 

Pobočka Českého rybářského svazu Č.Krumlov  - František Fučík 

Občanský výbor Bliţná     - Helena Kučerová 

 

S Č S P 

 Základní organizace Svazu československo-sovětského přátelství má celkem 45 členů, 

z toho je 15 členů ve věku 31 – 40 let, 23 členů je v rozmezí 41 – 60 let a 7 členů je nad 60 

let. Věkový průměr je 46 let. 

 V zemědělství pracuje celkem 22 členů, 6 je jich zaměstnáno ve školství, veřejně 

pracujících a zaměstnanců MNV jsou 2, ostatních pracovníků 7 a důchodců je 8. V KSČ je 

organizováno 22 členů. 

Odbočka má patronát nad PO SSM při ZŠ. 

 Předsedou pobočky je ing. Jan Novák, zootechnik závodu Frymburk, členy výboru 

jsou dále: Alţběta Černá, Drahomíra Čunátová, Petr Valnoha, Milan Novotný, Bohuslav 

Švarc a Bohumíra Smolenová. Revizní komisi tvoří Jiřina Němcová a Marcela Novotná. 

 Hlavní úkoly pobočky SČSP byly v roce 1984 plněny průměrně. Jednou z hlavních 

akcí bylo přivítání sovětské delegace u nás / viz předešlý zápis/. 

Č S P O 
 Od 30.dubna do 2. května byli poţárníci v naší obci v neustálé permanenci.V okolí 

totiţ kaţdý den hořelo. Dne 30.4 to bylo v Hůrce, na 1. máje v Horní Plané a 2.5 na 

Vyţbohách za Muckovem. Většinou se jednalo o lesní porosty, na Vyţbohách například došlo 

k poţáru lesa proto, ţe ţeny pálící chvojí v lese, nevěnovaly potřebnou pozornost doutnajícím 

hromadám a odešly pryč v domnění, ţe vše samo dohoří bez následků. 

 Poţárníci museli zasahovat i u občana Bohuslava Švarce v Černé, kterému koncem 

srpna hořely brikety v kotelně.Stát se to můţe kaţdému, ale zde jako perlička působí to, ţe 
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postiţený v té době vykonával funkci poţárního a bezpečnostního technika Státního statku 

Frymburk. 

19.května se konala Okrsková soutěţ poţárníků v Perneku, kde rovněţ soutěţili naši muţi, 

ţeny i děti. Soutěţ byla pro poţárníky z Černé velmi úspěšná, neboť ve všech třech 

kategoriích obsadili první místa. 

 Poţárnická soutěţ Plamen se rovněţ konala v tomto roce ve Frymburku. Z naší obce 

se umístili dorostenci na 2. místě za Holubovem a před Jihostrojem Kaplice. 

P S V B 
 Jednotka Pomocné stráţe veřejné bezpečnosti v obci má 6 členů. K 31.10. bylo 

v jednotce odslouţeno 1 800 hodin. Členové řešili 196 případů přestupků proti Statutu Lipna 

a 484 případů prevence. 

Bylo zejména zjištěno: nedostatečné zabezpečení areálu Sluţeb MNV, Jihočeských pekáren 

VOŠ a Státního statku. Dále bylo zjištěno podávání alkoholických nápojů mladistvým 

v hotelu Racek, na Panelové restauraci a v hostinci v Hůrce. 

Členové doporučují zřídit v obci veřejnou telefonní stanici. 

Č S C H 

 Hlavní akcí, kterou v obci chovatelé uspořádali, byla Okresní výstava králíků, drůbeţe 

a okrasných a uţitkových holubů, která probíhala ve dnech 3 – 4 listopadu a byla instalována 

v Panelové restauraci. Výstava byla uspořádána spolu s OV ČSCH na počest 67. výročí 

VŘSR. 

Čestné předsednictvo:           Jaroslav Zimmermann – předseda MNV a ředitel školy 

    Jan Frisch – tajemník MNV 

    ing. Marie Kročáková – předsedkyně MV NF a pracovnice OPŠ 

    Bohumil Švarc – vedoucí provozu Černá 

    Karel Machač – vedoucí provozu Jihoč.pekárny VOŠ 

a dále členové OV ČSCH Ladislav Novák, Jan Hegmon, Zdeněk Voráč a Vladimír Puffer. 

Výstavní výbor:          Miroslav Baník – předseda ZO 

    ing.Jan Novák – místopředseda 

    František Podrouţek – jednatel 

    Václav Valnoha  - ekonom 

    František Korčák – hospodář 

    Karel Vrba – propagace 

Vedoucím expozice králíků byli Gustav Musil, Petr Drtina a František Korčák, u expozice 

drůbeţe byli Václav Růţička a Augustin Pajpach a u expozice holubů Václav Macháček a 

Václav Růţička. Veterinární dozor měl MVDr. František Hoffner. 

Z králíků byli vystavováni: Králík obr, Bílý obr, Moravský obr, Činčila velká, Velký světlý 

stříbřitý, Vídeňský bílý, Novozélandský červený, Novozélandský bílý, Kalifornský, Český 

strakáč, Aljaška, Holandský, Kastorex, Rex dalmatínský strakáč, Rex černý a Angora. 

Z plemen slepic na výstavě: Vlaška koroptví, Leghornka, Minorka černá, Šumavanka, 

Amrokska, Sasexka světlá, Australka, Plymutka ţíhaná, Rodajlendka, Kočinka a Rousná 

zakrslá tříbarevná. 

Plemena holubů: Anglický pávik bílý, Brněnský voláč bílý, Brněnský voláč modrý bílopruhý, 

Český voláč bílý, Český voláč černý, Český voláč ţlutý, Anglický voláč modrý, Moravský 

pštros modrý, Vídeňský slepičák černý. 

 Z naší obce vystavovali tito chovatelé:  

Miroslav Baník, Petr Drtina, František  Korčák, Gustav Musil, Augustin Pajpach a František 

Podrouţek. 
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Č S T V – jachting 

 Výbor TJ Černá uspořádal v r. 1984 několik jachtařských závodů, které zde popíši. 

1/ O cenu Šumavy -  závod se konal 26 – 27.5 pro třídyF, E a FD. Skládal se ze šesti 

rozjíţděk po třech kolech při absolvování alespoň 4 rozjíţděk. Ředitelem závodu byl Karel 

Smetana. 

2/  Modrá stuha Lipna – 19. ročník se konal 30.6, ředitelem byl Milan Klápa a 

soutěţilo se ve třídách F,E,FD,P,V,W,WG,N,TOP bez rozdílu kategorií. Modrá stuha je 

dálkový závod se startem u hráze v Lipně a s cílem v loděnici jachtingu v Černé. Délka 

závodu je 26 km. 

Letošní Modrá stuha byla jako jiţ tradičně ve znamení nepříznivého počasí. Ve třídě W 

startovalo 137 závodníků a zvítězil Daniel Motz ze Škody České Budějovice, Slavětínský 

z TJ Černá byl devátý. 

Na startu se sešlo 57 jachet – ve třídě FD byla na 1. místě Smetanová z TJ Černá, ve třídě 

Evropa se na 1. místě umístil Vachel ml a na 2. místě Jegorovová, oba z TJ Černá. Ve třídě 

Finn byl Vachel st. na 2. místě. V netříďovaných lodích zvítězili manţelé Jegorovovi z TJ 

Černá. 

3/ Velká cena UV  svazu třídy FB a ČUV svazu třídy FD a V – závod se konal 6 – 8. 

7, ředitelem závodu byla Jaroslava Písková. Soutěţilo se ve třídách V, FB a FD. Třídy FB a 

FD jsou pohárovým závodem. 

4/ Velká cena ČUV  svazu třídy WS II a pohárový závod ČSSR třídy WG – tento 

závod se konal 20 – 22.7 a jelo ho po tři dny 237 oplachtěných prken. 

Je to dosud největší počet startujících v historii československého jachtingu. Z 21 udělených 

medailí zůstaly tři v kraji, z toho 2 medaile –zlatá a stříbrná v TJ Černá.Na nejvyšším 

stupínku stanul Antonín Kříţ a druhý byl Ludvík Slavětínský. 

Poprvé vystoupili noví domácí rozhodčí. Z celého rozhodcovského sboru byla plná polovina 

z TJ Černá.Ředitelem závodu byl František Rajský. 

P O   S S M 
 Skupinovou vedoucí pionýrské organizace byla sl.Frídlová z Horní Plané, která však 

podala ţádost o zproštění funkce a tak se hledá nový/á/ vedoucí. 

Ze 4 oddílů si nejlépe vede oddíl druhý, jehoţ vedoucí je Suchánková. Oddíl se pravidelně 

schází kaţdý pátek a vykazuje dobrou činnost. Suchánková vede i recitační krouţek. 

Rovněţ čtvrtý oddíl, který vede Dana Pechová vcelku rovnoměrně pracuje. Občas se schází 

třetí oddíl pod vedením Evy Valíčkové. Zatím nepracuje oddíl první, který vedl voják z PS 

Kyselov a přestal na schůzky docházet. 

Z O    S S M 
 Činnost organizace mládeţníků v r. 1984 poněkud polevila. Některé hlavní úkoly se 

nepodařilo splnit, velmi těţko lze podchytit zájem mladých mezi léty 15 – 20 věku. Ti se sice 

v klubovně sejdou, ale jejich činnost se soustřeďuje na pasivní poslech diskohudby, 

doprovázené tancem v zakouřené místnosti. ZO byla spoluorganizátorem pochodu „Za 

puchýřem“. 

M S    P l á n i č k a 
 ZO má 14 členů, obhospodařuje 1 680 ha honitby, z toho 2/3 lesa.Po honitbě mají 

rozestavěno 39 krmelců.  

V roce 1984 zasázeli 2 600 stromků a 25 stromů ovocných, vyrobili 85 q sena, odevzdali 25 

koţek do n.p.Kara. Pro MNV odpracovali 98 hodin a na vlastním zařízení 358 hodin. 

Dále odevzdali 135 kg zvěře, z toho byl 1 jelen a ostaní srnčí zvěř. 
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O S V Ě T O V Á     B E S E D A. 

 
 V r. 1984 byla činnost Osvětová besedy obdobná jako v předešlých létech.Ţádná velká 

iniciativa vyvíjena nebyla, snad vţdy na počátku roku, ale po hlavních školních prázdninách 

vţdy činnost ustane. Je to snad spojeno s prací předsedy OB Milana Strejce, který je učitelem 

na ZŠ ale současně občanem Českého Krumlova. Má poměrně málo času při svém učitelském 

povolání, přitom vede pěvecký krouţek, takţe se zúčastňuje se svými ţáky všech důleţitých 

akcí v obci. Dále je pravda, ţe řada akcí ke kterým by OB měla říci hlavní slovo a které by 

dokonce měla zabezpečit, probíhají po večerech a volných dnech. 

V obci se zatím nenašel nikdo, kdo by měl chuť činnost OB řídit a rozvíjet. Zdá se, ţe pohodlí 

a vlastní zájmy převaţují, coţ se projevuje především u mladých lidí. 

 Osvětová beseda byla spolupořadatelem oslav Dětského dne, spolupracovala na akci 

MAK,připravila sérii přednášek pro ţeny, uspořádala Lampionový průvod dne 8.5, podílela se 

na besedě s důchodci a pomáhala uspořádat výstavu prací místních občanů. 

Nepodařilo se splnit plánované relace v rozhlase, soutěţní večer k SNP a promítání filmů. 

 

M Í S T N Í    L I D O V Á    K N I H O V N A. 
 

 Výpůjčky v MLK byly téměř obdobné jako v roce 1983. Poklesl zájem mladých 

čtenářů o beletrii. Návštěvnost byla 30 – 40 čtenářů týdně a byl zaveden systém členských 

průkazů. 

 Knihovnice se podílí na dobré názorné agitaci v obci, skříňky jsou pravidelně 

obměňovány, 1x měsíčně se mění i panel před knihovnou, uvnitř knihovny jsou fotografie 

spisovatelů podle jejich výročí. Agitační skřínka knihovny byla vyhodnocena jako nejlepší 

v obci. 

 Knihovnice Marcela Novotná má poţadavek na větší a lepší prostory, zejména nemá 

kde umístit nové knihy. 

 

 

O  B  Y  V A  T  E  L  S  T  V  O. 
 

N a r o z e n í     d ě t í : 
V tomto roce se narodilo 9 dětí a to: 

21 března  - Veronika  MURNÍKOVÁ 

22 března  - Miroslava  SLEZÁKOVÁ 

15 června  - Aneta  HARAZÍMOVÁ 

21 srpna  - Jana  ROSICKÁ 

13 září   - František  PETROUŠ 

19 září   - Veronika  ZÁPOTOCKÁ 

10 listopadu  - Jan  VOLF 

17 listopadu  - Ladislav  ROVENSKÝ 

29 listopadu  - Miloslav  NOVOTNÝ 

Z e m ř e l í   o b č a n é: 

Anna  HOPEOVÁ  - roč. 1911, bytem Bliţná 

Hedvika  VYLETĚLOVÁ - roč.1907, bytem Mokrá 

Marie  PEKÁRKOVÁ - roč. 1905, bytem Muckov 

 

Narodilo se tedy 9 dětí, 3 občané zemřeli, pohybem do obce a z obce ubylo za rok 16 

obyvatel. Stav obyvatel k 31.12.1984 =  8 1 2. 
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 Z počtu 812 obyvatel ţije v samotné Černé 597 občanů, na Bliţné 68, na Muckově 64, 

na Mokré 36, v Dolní Vltavici 25, na Pláničce 21 a na Jestřábí 1 občan. 

 V tomto roce především po svatbě odešlo hodně mladých lidí z obce a nenarodilo se 

tolik dětí, jako v letech předešlých. 

 Na úbytku obyvatelstva je přece jen poznat, ţe podmínky pro vyuţití mladých lidí 

v naší obci nejsou. Zejména do osad je velmi obtíţné zajistit přesun lidí, především pro 

potřeby Státního statku. V blízkém okolí vyrostly v posledních létech nové stavby / Kaučuk 

Kralupy, PT Hruštice, Školící zařízení Jestřábí, Škola v přírodě Frymburk/, které odčerpaly 

pracovní síly. 

 V obci se počet obyvatel pohybuje stále kolem 800 lidí a markantní zvýšení počtu jiţ 

těţko lze očekávat. Rovněţ výstavba bytů v Černé mimo rodinné domky ţádná neprobíhá, 

Státní statek staví většinou ve Frymburku. 

 Nejstarší občankou obce je Marie Haiţmanová nar. v r.1897.V minulém století se 

v r.1899 narodil Václav Růţička, v r.1902 Karel Linhart a v r. 1903 Kateřina Danielová, 

Marie Růţičková a Aloisie Prášková. 

Občanů nad 80 let je v obci celkem sedm. Nejmladším občánkem je Miloslav Novotný, 

kterému je ke konci roku 33 dní. 

Dětí do 15 let bylo v obci k 31.12 celkem 209, coţ je ¼ celkového počtu obyvatel.Občanů 

starších 60 let bylo 82. 

Velmi pěknou a vzácnou akcí byla diamantová svatba manţelů Růţičkových, kteří spolu tedy 

jdou ţivotem 60 let. 

D i a m a n t o v á    s v a t b a. 

 

Dne 28.října oslavili 60 let společného ţivota manţelé Marie a Václav Růţičkovi z Černé. 

Oslava se konala v Obřadní síni MNV, slavnostnímu okamţiku byl přítomen předseda MNV 

Jaroslav Zimmermann, celý sbor SPOZ, příbuzní a další hosté. Krátké uvítání provedly děti 

MŠ, poté se manţelé Růţičkovi zapsali do pamětní knihy a do kroniky obce. Po skončení 

krátké oslavy bylo přichystáno malé slavnostní občerstvení v zasedací místnosti MNV. 

 
                                  Podpisy do kroniky 

Foto ze slavnostního aktu. 
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 Václav Růţička se narodil v r. 1899 a jeho paní v r. 1903. Na českokrumlovsko přišli 

po osvobození, převzali hospodářství na Radslavi a po vzniku Státního statku pracovali pak 

dlouhá léta v zemědělství. Ţili na dvoře Jestřábí, kde byl V. Růţička správcem a byl znám 

jako člověk dbalý naprostého pořádku ve dvoře, ve stájích i okolí. Ještě ve svých 72 létech 

pracoval jako krmič jalovic na Bliţné. V té době jsem já pracoval na Bliţné / 1971 – 73 / jako 

vedoucí hospodářství a práce pana Růţičky jsem si velice váţil. Nikdy nešel ze stáje domů 

dříve, dokud jeho svěřenkyně nebyly jako „panenky“. Sám si dokonce kupoval různé 

přípravky na mytí a drhnutí jalovic a na jeho pracovišti byl vzorný pořádek. 

 Starý pán byl velmi zdvořilý, taktní, slušný a galantní, vţdy čistě oblečen a aţ do 

nejvyššího věku byl velmi pracovitý. 

 Paní Marie Růţičková měla jiţ delší dobu problémy s klouby nohou, moc nechodila a 

vše potřebné obstarával manţel. Kéţ by bylo více takových manţelství. 

V době, kdy píši tyto řádky není již Václav Růžička mezi námi. Zemřel 14.ledna 1985 ve 

věku nedožitých 86 let. 

Č e s t n í   o b č a n é. 
 Podél silnice na Horní Planou naproti parkovišti u Ubytovny MNV je umístěna 

panelová tabule, na které jsou pravidelně zveřejněny fotografie s popisem nejlepších 

pracovníků jednotlivých závodů v obci. 

Do roku 1984 zde byly fotografie těchto občanů: Karel Vrba – Todor Kirov Karov – Eva 

Šmahelová – Hana Kortánová – Marie Segečová. 

Od roku 1984 zde jsou:    

 
Jaroslav Beneš      - řidič Pomocné výroby   - horní díl vlevo 

Zdena Pivcová      - ošetřovatelka dojnic na provoze Černá - horní díl uprostřed 

František Kubiš     - vedoucí provozu Tuhové doly  - horní díl vpravo 

Bohuslav Ondráček  -vedoucí skladů Pomocné výroby  - spodní díl vlevo 

Vít Marek   -traktorista Státních lesů Vyšší Brod  -spod. díl uprostřed 

Jan Bigas   - řidič MNV Černá    - spod.díl vpravo 

Miroslava Vrbová  - mistrová VOŠ    - foto chybí 

Jindřich Strnad  - bagrista n. p.Silnice, lom Bliţná  - foto chybí 
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POČASÍ – PŘÍRODNÍ  A  KLIMATICKÉ  PODMÍNKY. 

 

L e d e n  - začátek roku je bez sněhu s ranními teplotami v první dekádě od – 4°C do + 

4°C a přes den kolem nuly. Celkem 5 dní sněţilo a jeden den večer pršelo, koncem dekády 

leţí 15 cm sněhu. Ve druhé dekádě jsou ranní teploty niţší ( 12.1 bylo – 14°C ), jinak se střídá 

déšť se sněhem s denními teplotami nad nulou, sníh kolem 30 cm. Poměrně nízké teploty jsou 

i ve třetí dekádě. Koncem ledna leţí 45 cm sněhu. 

Ú n o r - vyznačuje se vytrvalejším sněţením se sklonem k rychlému střídání. Koncem 

první dekády leţí 80 cm sněhu. Ve druhé dekádě klesají teploty výrazněji ( 17.2 je – 21°C) a 

ve třetí dekádě je zase poněkud tepleji, přes den mlhavo s teplotou 0 aţ + 3°C. Koncem 

měsíce leţí kolem 50 cm sněhu. 

B ř e z e n - začátkem měsíce je stále ráno ještě mrazivo, přes den kolem + 5°C. Stejné je 

to i ve druhé dekádě a teprve koncem měsíce jsou ranní teploty kolem +2°C a během dne 

slunečno s teplotami kolem +10°C. Sníh není ţádný. 

D u b e n - první dekáda je deštivá s teplotami kolem +5°C, prší aţ do 13.4, pak se počasí 

vylepší, ale trvají ranní mrazíky.  

Na provoze Černá je moţno přistoupit k jarním pracem aţ 16.4.Ranní teploty pak aţ do konce 

dubna kolísají v rozmezí -5 aţ +5°C, ale během dne je většinou slunečno.  

Setí je ukončeno 24.4, čili za 9 kalendářních dní, z toho 80% bylo zaseto o velikonočních 

svátcích. 

K v ě t e n - první dekáda začíná slunečným počasím s teplotami nad 20°C, od 7.5 však 

teploty klesají pouze na 3 – 6°C a prší aţ do 14.května. Pak je znovu teplo a od 21.5 

s vyjímkou dvou dnů prší aţ do konce měsíce. Počasí je velmi proměnlivé, střídá se déšť se 

sluncem, teplo s chladem. 

Č e r v e n - čtyři první dny měsíce je teplo, pak znovu prší aţ do konce dekády, potom se 

teploty o něco zvyšují, ale je stále relativně zima. V domácnostech se topí a ani zaseté a 

vzešlé obilí nevypadá slibně. V červnu je 14 slunečných dnů, jinak je stále pod mrakem a 

většinou prší s bouřkami. 

Č e r v e n e c - pokračuje deštivým počasím do 6.7, pak je tepleji a teprve začátkem 

druhé dekády přicházejí „tropické“ dny. 12.července je ráno 19°C a přes den 38°C, večer 

přichází bouře, déšť a silná vichřice.Prší pak aţ do 21.7 a od tohoto dne do 26.7 je znovu 

horko, 27.července opět prší a je chladněji a teprve poslední dva dny měsíce jsou opět horké. 

S r p e n - první čtyři dny měsíce se teploty pohybují v rozmezí 17 -33°C. Od 5.8 je 

podmračné počasí s deštěm, coţ s přestávkou dvou dnů trvá aţ do 13.8.Potom jsou teploty aţ 

do konce měsíce v různém kolísání v rozmezí 18 – 30°C, tedy teplo. 

Z á ř í  - aţ do 4.září je teplé a slunečné počasí.Od 5.9 začíná období chladna a deště, 

které provází ţňové práce na celém území Statku Frymburk a s vyjímkou 14.9 a 20.9 prší 

kaţdý den aţ do 28.září. Poslední dva dny je však slunečno a teplo. 

Ř í j e n - ani říjen není příznivý dokončení ţní a sklizně lnu. Aţ do 12.10 je nestálé, 

oblačné a přeháňkové počasí. Konec ţní na provoze Černá je v tomto roce aţ 6.října, coţ je o 

měsíc později neţ v předešlých létech. 

Teprve od 12. aţ do 22. 10 je počasí vcelku slušné, ale pak znovu přichází dešťové přeháňky, 

coţ trvá aţ do konce měsíce. Ke konci nastupují ranní mrazíky. 

L i s t o p a d - v první dekádě měsíce se pohybují ranní teploty od +6°do – 3°C a přes 

den je většinou mlha s teplotami maximálně do 10°C. Ve druhé dekádě je poněkud lépe, je 

více slunečných dní a i teploty občas vystoupí nad 10°C. Aţ od 21.listopadu přichází velmi 

špatné počasí, prší, je silná vichřice( 23 a 24.11), která působí mnoho škod a je doprovázena 
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bouřkami a deštěm. Teprve od 27.11 se počasí vyjasní, je slunečno s teplotami přes den kolem 

5°C. 

P ro s i n e c - jiţ od samého počátku začínají mrazíky, přes den pak je lehce nad 

nulou. 10.prosince začíná sněţit, napadne asi 2 cm sněhu, ale do večera roztaje. V dalších 

dnech jsou teploty v rozmezí od -2 do +3°C se sněhovými přeháňkami.21.prosince sice prší, 

ale na Vánoce jiţ mrzne / -10°C/.Aţ do konce měsíce jsou pak teploty přes den kolem -3°C, 

ke konci mírně sněţí a zůstává leţet nesouvislá pokrývka od 1 do 5 cm sněhu. 

Na „malém jezeře“ se velmi vydatně bruslí, o svátcích je na ledě kolem 50 lidí, led je silný asi 

15 cm. 

 

T  a  b  u  l  k a     ve které uvádím počet deštivých a sněhových dnů v roce, teploty a 

sluneční svit v jednotlivých měsících. 

Jedná se o vlastní měření platící pouze pro oblast Černé v Pošumaví! 

 

M ě s í c D é š ť S n í h  P o d -10°C N a d 20°C S l u n. s v i t 

Leden 3 14 4  2 

Únor 2 8 3  - 

Březen 1 5 3  14 

Duben 9 4   16 

Květen 13   8 15 

Červen 14   8 14 

Červenec 13   16 16 

Srpen 4   19 18 

Září 15   7 8 

Říjen 5   2 15 

Listopad 5    12 

Prosinec 2 7   2 

C e l k e m 85 38 10 60 132 

 

Nejstudenější den roku   -  17. únor 

Nejteplejší den roku   -  12. červenec 

 

T r e s t n í    č i n n o s t. 
 V roce 1984 bylo na území obce spácháno 48 trestných činů a přečinů a 28 přestupků. 

Z celkového počtu 76 zůstalo 11 případů neobjasněných. Počty přestupků jsou z velké části 

ovlivněny cizími turisty, trávícími svou dovolenou na území naší obce. Většinou se jednalo o 

alkohol a rušení nočního klidu. 

 Nejzávaţnější případ se stal v osadě Radslav, kde neznámý pachatel zničil 

chemikáliemi oba vodní zdroje a pitnou vodu bylo nutno dováţet. 

Dále bylo zachráněno 21 tonoucích, převáţně v oblasti Dolní Vltavice. 

Prevence je zaměřena na: 

- dodrţování zákazu podávání alkohol.nápojů mladistvým 

- dodrţování zásad poctivosti prodeje 

- dodrţování provozní doby v závodech veřejného stravování 

- zákaz vstupu mladistvým na nepřístupné filmy 

- nevystavovat v prodejnách nadměrné mnoţství alkoholu 

- pomoc při zajišťováíní vodní záchranné sluţby 

- neprodávat tabákové výrobky dětem do 15 let 
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N e h o d a. 
 Pozornost občanů naší obce vzbudila nehoda, která se stala 22.listopadu. V té době 

projíţdělo obcí směrem od Horní Plané do Českého Krumlova nákladní auto Vojenských 

lesů, naloţené kládami. V zatáčce u školy spadla jedna uvolněná kláda. Shodou okolností 

procházela v těch místech sestřenice naší občanky Ludmily Šinclové se svým synem a 

s kočárem, ve kterém vezla holčičku Veroniku / dceru Hany Šinclové – Zápotocké/. Určitou 

souhrou náhod, leknutím, či jinak, holčička vypadla z kočárku na zem těsně před tím, neţ 

kláda dopadla na kočárek a ten úplně zdemolovala. Malá se sice zachránila, ale přesto pádem 

na zem utrpěla zlomeninu lebeční kosti, otřes mozku a další pohmoţděniny. Malý syn, vyvázl 

bez zranění, ovšem paní utrpěla zlomeniny obou rukou. 

V ý s t a v a    p r a c í    o b č a n ů. 
 Ve dnech 11 – 13. května byla v Obřadní síni MNV v naší obci uspořádána výstava 

různých ručních prací a dovedností našich občanů.Uspořádala jí Osvětová beseda spolu s ČSŢ 

a ZO SSM. Práce vystavovalo 14 občanů, téměř samé ţeny a na výstavu zavítalo více neţ sto 

návštěvníků. Řada občanů se zabývá výrobou různých svítidel, samorostů, poliček a 

podobně.A protoţe se v tomto případě jedná zejména o muţskou část obyvatelstva, je škoda, 

ţe zde muţi nebyli zastoupeni se svými výrobky. 

Z jednotlivých občanů zde vystavovali: 

POLÁKOVÁ   Helena  - závěs ze sisálu; barevný závěs; tašku 

LEŠKOVÁ   Boţena   - tapiko 

LHOTOVÁ   Marie   - klobouk; anglické prostírání; dečka a 2 ubrusy 

KUBIŠOVÁ   Boţena  - 3 ks háčkované dečky kulaté; čtvercová dečka; bílá                      

pletená a bílá háčkovaná halenka    

KOVÁŘOVÁ   Ludmila  -  2 ks ţlutého šátku; černý šátek; háčkované bačkory; 3 

vypichované obrázky 

ŠMAHELOVÁ  Eva   -  2 ks prostřihávaného ubrusu; bílé dečky modře a 

červeně olemované; 4 bílé dečky ţlutě obháčkované; 2 ks fialových barevně vyšívaných 

deček; 2ks hnědé dečky. 

ZIMMERMANNOVÁ  Emilie -  13 ks kraslic na míse. 

PROVODOVÁ  Růţena  - pletený svetr. 

NOVOTNÁ   Marcela  - kraslice s mašličkami + kuřátka; tkaný obrázek; 

háčkovaná deka; vyšívaný ubrus obháčkovaný. 

FRISCHOVI  manţelé  - 2 ks barevný ubrus kříţkovaný; 2 ks barevně vyšívaná 

čtvercová dečka; 3 ks obdélníková dečka; svítící obraz. 

BIGASOVÁ   Anna   - vypalovaný obrázek; malé tapiko; miska. 

PAJPACHOVÁ  Marie  - drhaná taška; pletená ţlutá halenka; ţlutý přehoz; 

háčkovaná bílá halenka. 

RULÍŠKOVÁ   Marie  - dětská souprava ( čepice, bačkory, dupačky) 

ZÁHOROVÁ   Monika  - 9 ks malovaných obrazů s námětem lipenské krajiny + 

zátiší + kytice; masky z moduritu. 

 

O s l a v y    M D D. 
 Na hřišti proběhly i letos  dne 2.června oslavy mezinárodního dne dětí. Stalo se jiţ 

tradicí, ţe dětský den patří mezi největší a nejlépe připravené akce v obci. Zahájení bylo 

provedeno útokem poţárníků na hořící stanoviště, Svazarm přichystal vzduchovkovou 

střelnici a výstavu modelů letadel, Český svaz ţen připravil střihání mezi brankami, Červený 

kříţ házení míčků na plechovku spolu se zajištěním zdravotní hlídky. 

SRPŠ připravilo skákání v pytlích, rybáři chytání ryb, SSM jízdu zručnosti, chovatelé malou 

výstavku domácího zvířectva, vojáci z PS útvaru ukázku se psem. 
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Limonády a pečení koláčů zajistila VOŠ a opékání vuřtů myslivci. Bylo příjemné počasí a tak 

se Dětský den vydařil. 

 

Vlastivědná  hádanka   na  Jihočeské vlně. 
 Jihočeský rozhlas České Budějovice vysílá jiţ několik let vţdy v neděli odpoledne ve 

svém pravidelném pořadu „Na jihočeské vlně“ vlastivědné hádanky z různých měst a obcí 

Jihočeského kraje. 

 Dne 29.července 1984 byla na pořadu i naše obec – Černá v Pošumaví. 

Do rozhlasu tehdy přišlo 51 odpovědí, z nichţ 48 bylo správných.Nejprve byl vysílán dopis 

Zdeňky Radové z Plzně, která se zabývala historií obce. Jelikoţ se v Černé narodil otec 

hudebního skladatele Oskara Nedbala, byl poté hrán krátký úryvek z operety Vinobraní. 

 Dále jsme byli svědky návštěvy v Tuhových dolech v Bliţné, kde proběhl rozhovor 

s Vladimírem Vyšohlídem, který se vyznává z lásky k tomuto kraji a ke svému koníčku – 

modelářství. 

František Praţák cituje dále některé perličky o naší obci: 

- v roce 1964 se zde konala první okresní olympiáda v orbě 

- v roce 1972 byl MLK udělen titul „Vzorná“ 

František Dvořák z Českého Krumlova, který v současné době pracuje jako sekretář ředitele 

OPŠ ing. Olšana rovněţ po létech vzpomíná: 

V roce 1952 nastoupil na Státní statek Černá jako dispečer, pak jako plánovač. Vzpomíná dále 

na to, jak jeden z pracovníků statku prováděl různé experimenty s jezdeckým koněm. Ještě 

dnes si někteří občané vzpomenou jak vyjel se svým koněm po dřevěných schodech do sálu 

v Černé, kde právě probíhala taneční zábava. Jindy přijel do Dolní Vltavice s koněm aţ 

k pultu a posiloval se, zatímco kůň rovněţ z kbelíku se slitým pivem. 

 Dále vyprávěl Jaroslav Zimmermann o tom jak přišel do Černé, jaká byla škola tehdy 

a co se změnilo v podstatné míře. Dva roky například umístil jednu třídu ve svém obývacím 

pokoji. Vyznává se ze své lásky k obci a tomuto kraji. Vypráví pověst / báji/ o vzniku naší 

obce, kde uhlíř přenášel přes Černý potok údajně Černý mor, který pak ušetřil tento kraj od 

morové nákazy. 

Dále byli čteny dopisy Olgy Leškové a manţelů Boháčových, kteří rovněţ vzpomínali na naší 

obec, nakonec obec celkově představil tajemník MNV Jan Frisch. 

 

P O D N I K Y       V        O B C I. 

 
VÝROBNA    OVOCNÝCH    ŠŤAV. 
  

Týdeník JISKRA dne 1.11.1984 uveřejnil rozhovor s vedoucím provozu VOŠ Karlem 

Machačem – dále upraveno. 

Výrobna ovocných šťav má letos k dispozici poprvé hydraulický lis na ovoce, který za osm 

hodin dokáţe zpracovat dva a půl vagonu jablek. Lis obsluhují vţdy dva pracovníci ve dvou 

směnách od pondělí do soboty. Letos je poměrně dobrá úroda jablek a tak výrobna jede na 

plné obrátky. 

Denně provoz vykupuje 5 vagonů jablek, více nemůţe vzhledem k nedostatečnému prostoru a 

také proto, ţe co se za den vykoupí, musí být zpracováno. 

 K 30.10. zpracovali v provozu celkem 105 vagonů jablek. S padanými jablky je 

zásobuje spotřebitelské druţstvo Jednota a n.p.Zelenina, které je vykupují od pěstitelů.  

Výlisky z jablek putují dále na zkrmení dojnicím Státního statku Frymburk, provoz Černá. 
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TUHOVÉ    DOLY    BLIŢNÁ. 
 Na dole Bliţná bylo koncem roku 1982 nalezeno molybdenitové zarudnění. 

Komplexní průzkum má provést komplexní racionalizační brigáda ustavená z pracovníků 

závodu Netolice a Ústředního ústavu geologiského v Praze. 

Dne 4.února 1983 bylo po průvalu vod a zvodnělého materiálu z čelby překopu P 1 na 3.patře 

dolu Bliţná zatopeno celé třetí patro dolu do výše 14 m. 

Začátek byl naprosto nevinný.Na dosud suché čelbě geologického průzkumu raţené 

v krystalických vápencích , začala z předvrtu umístěného uprostřed čelby ve směru raţení, 

volně vytékat voda.Předvrt byl dlouhý 2,3 m, při vrtání pro odpal vývrty dlouhými 1,2 m, 

byla situace normální, koncem směny bylo odpáleno.Druhý den mírně prosakovala voda 

v pravém horním rohu,při odtěţení zásoby vytékala z předvrtá voda s bahnem.Při pokusu 

prodlouţení předvrtá začala stříkat tlaková voda.To bylo 14.října 1982. 

Od počátku byla situace řešena při přímé součinnosti odborných pracovníků podnikového 

ředitelství a Obvodního báňského úřadu v Plzni, s vědomím moţných následků a s co 

nejmenší moţnou mírou rizika. 

První odpověď zda pokračovat v pracích dalo změření tlaku vody: voda sahá ke druhému 

patru.Kdyby bylo naměřeno o jednu atmosféru více, odpovídalo by to hladině Lipenské 

nádrţe a to by bylo zlé.Ve směru k jámě byly vybudovány tři záchytné přepadové hráze 

z fošen, ze třetího patra vyvezen cenný materiál a 13.ledna 1983 byla ze druhého patra spodní 

část čelby odpálena.Vzniklý průval prolomil dveře z fošen ve zděné hrázi a byl zachycen na 

první přepadové hrázi.80 cm kašovitého bahna pod komínem K10 a klid z místa průvalu 

dávaly naději na klidný další průběh. 

V noci budil vrátný vedoucího provozu telefonem:“ Z potrubí na povrchu vytéká kalná voda, 

zapnulo druhé, náhradní čerpadlo“.Čerpací stanice je umístěna vedle těţní jámy a výtlačné 

potrubí vede jamou do melioračního svodu na povrchu.Přivezení pracovníci jen zvednutím 

sacích košů čerpadel zabránili ucpání bahnem a tím zatopení patra. 

Po vyčištění přístupu a obnovení hrází, bylo opět sáhnuto k trhavinám.T.zv.otřasnou střelbou, 

čili způsobením otřesu, odpálením většího mnoţství trhavin v místě výlomu, měla být získána 

jistota, ţe čelba se nenachází pod vlivem tlaku vody.To bylo právě 4.února a opak byl 

pravdou.Vzniklý průval protrhl hráze, ucpal sací koše čerpadel a přítomným nezbylo nic 

jiného, neţ se bezmocně dívat, jak se zatápí jáma ve třetím patře. 

Spuštěním ponorných čerpadel do jámy bylo obnoveno čerpání 5.2 odpoledne a 6.2 v nočních 

hodinách dosáhla hladina kulminačního bodu 14,4 m nad náraţí 3.patra.K vyčerpání vody na 

úroveň náraţí 3.patra došlo aţ 16.2 odpoledne.Po zpřístupnění patra zůstal na 3.patře značně 

zvýšený přítok.Místo dřívějších necelých 600 l / min. to bylo více neţ 2 000 l / min.Průvalem 

byl značně ovlivněn přítok vod na druhé patro dolu.Z původních asi 200 l/min.klesl na 50 

l/minutu. 

Práce na likvidaci naplaveného materiálu probíhaly celkem úspěšně.Pro výkliz byla postavena 

kaskáda kalových čerpadel MAPE 100 a kal byl odčerpán aţ na povrch.Průzkumná oblast 

dolu byla vyhlášena jako nebezpečná průvalem vod a zvodnělého materiálu. 

V dalším období bylo nutno vyrazit více neţ 150 m ţumpových chodeb o profilu 10 m2 

včetně komory pro novou čerpací stanici na patře.Raţba byla zahájena v říjnu 1983 a 

dokončena v srpnu 1984.Objem spojených ţumpových chodeb je 2 500 m3.Po celé přístupné 

části patra byla vybudována bezpečnostní signalizace. 

Dne 17.září 1984 byla provedena další otřasná střelba.Po odstřelu došlo k dalšímu zvýšení 

přítoku aţ na 6 000 l/min.,který po 24 hodinách byl poloviční, ale ještě v současné době je 

vyšší neţ 1 500 l/minutu. 

V polovině ledna 1985 byl zrušen stálý dozor na překopu P 1 a byly obsazeny další dvě 

pracoviště. Do té doby byla věnována zvýšená pozornost přechodu překopu P 1 přes krasovou 

dutinu, přes očekávaný konec vápencového masívu a kontakt s rulovými horninami.Po 
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dohodě s báňským úřadem bude povinnost předvrtávat v rulových nezvodnělých horninách 

omezena na předvrtá prováděný v ose raţby. 

Při průvalu 4.února 1983 byl objem uvolněných dutin odhadnut na více neţ 4 000 m3, 

vytěţeno bylo více neţ 1 500 tun vyplaveného materiálu. 

 Všem pracovníkům bez ohledu na profesi patří dík a uznání. Prokázali svůj vztah 

k šachtě a závodu obětavostí v nepřetrţitých směnách, odvahou při řešení sloţitých situací a 

při pracích, u kterých se nedalo vyloučit určité riziko. 

Výtah je z článku ing. J. Radovského uvedeného v časopise Hornický kahan v č. 6 ze dne 
6.2.1985 nazvaný – „Průvaly na Bližné a bezpečnostní opatření“. 
 

 

ZEMĚDĚLSTVÍ  - provoz  Č e r n á. 
 

 Rok 1984 byl pro zemědělství velmi obtíţný.Přesto bylo dosaţeno nejvyšší výroby 

obilovin v historii nejen republiky, ale i Jihočeského kraje a celého Oborového podniku 

Šumava. 

 Ovšem pro Statek Frymburk to byl naopak rok velmi neúspěšný. Jako jediný v celém 

OPŠ se se svými úkoly nevyrovnal a dosáhl ve sklizni zrna nejniţšího výnosu, nepodařilo se 

sklidit objemnou píci na zimní období a vysoce nebyla splněna výroba stonkového lnu. 

V čem tkví tyto příčiny: v jarním období bylo na závodě zaoráno 700 ha ozimého ţita, coţ je 

zhruba polovina. Tato plocha byla nahraţena jarním ječmenem. Jen provoz Černá z uvedené 

plochy 700 ha zaorával 221 ha. Průběh vegetace byl pak vcelku slibný a ještě přede ţněmi 

byla naděje na dosaţení rovněţ rekordního výnosu. 

Vzhledem k opoţděnému zrání, které bylo způsobeno malým slunečním svitem a častými 

dešťovými sráţkami, byly ţně zahájeny aţ 3.září. Za první dva dny pokosu vykazovaly 

porosty slibnou úrodu, výnos se pohyboval kolem 4 t/ha. Od 4.září však přišlo období dešťů, 

které trvalo aţ do 10.října. V té době se sklizeň doslova kradla. Na závodě stálo na polích 

připraveno 80 kombajnů, rozhodnutých vjet do pole, jakmile to stav půdy jen trochu dovolí. 

Koncem září a začátkem října , kdy bylo na pokosu stále ještě mnoho ţita a ječmene a 

všechny ovsy, nebylo jiţ vyhnutí a v podmáčených polích se sekalo za kaţdou cenu. Sušičky 

nestačily zpracovávat obilí o vysoké vlhkosti, na všech vhodných místech se hromadily 

zásoby obilí, které se neustále přehazovalo, přesto docházelo k překyselení a plesnivění. 

 Provoz Černá nakonec výrobu obilí splnil skutečně v hodině dvanácté. Podařilo se 

splnit i stonkový len, ovšem v nízké kvalitě a tím pádem za nízké trţby. Balíky se ukládaly 

venku do stohu, kde zůstaly uloţené na Dolní Vltavici ještě další rok. Jednalo se o 22 vagonů 

lnu, který Českomoravský len / Čemolen/ odmítl vykoupit s tvrzením, ţe je nedorosený. 

 Na provoze Černá se však nepodařilo splnit výrobu objemné píce, kde byl výpadek 

nejvyšší za poslední léta. Činil 3 539 t píce na sklad v přepočtu na zelenou hmotu. V krmném 

období to činí ztrátu 27 dní plného krmení. Ani kvalita vyrobených krmiv nebyla dobrá. 

Pouze úkoly v ţivočišné výrobě byly splněny. 

 V tomto roce došlo na provoze Černá k určitému vyhrocení situace, zejména 

v rostlinné výrobě. Řada dobrých traktoristů rozvázala pracovní poměr / Zeman, Flöring/, 

nebyla dobrá spolupráce s orgány v obci a ani situace mezi techniky a vedoucím nebyla 

dobrá. Vedení závodu spolu s CZV KSČ proto přistoupilo k výměně vedoucího Jana Šerbana, 

který byl přeřazen na agronomický úsek závodu. 

Od 10.září 1984 nastoupil na provoz jako vedoucí Bohuslav Švarc, do té doby bezpečnostní 

technik závodu. 

 Zcela objektivně lze říci, ţe situace se v podzimním období viditelně zlepšila, zejména 

se vrátil elán  a chuť do práce bez ohledu na soboty a neděle, vydatná byla i pomoc sloţek NF 

při sklizni slámy. 
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Obsazení THP na provoze Černá: 

- vedoucí provozu  - Bohuslav Švarc 

- agronomové   - Pavel Wudy a praktikant Petr Bárta 

- zootechnici   - Tomáš Suchánek, ing. Pavel Sarauer, Hedvika Přiby-         

                                                              lová 

- mechanizátor   - Vlastimil Pekárek 

- úsek ekonomický  - Arnoštka Hánová ( po dobu mateřské dovolené Evy   

        Novotné /Válové/ 

Předsedou ZO KSČ byl Vincent Posklan, koncem roku převzal tuto funkci Vlastimil Pekárek. 

Předsedou DV ROH je Tomáš Suchánek, který je rovněţ zástupcem provozu v ZV ROH 

Statku Frymburk. Zástupcem provozu V CZV KSČ Statku je Hana Kortánová. 

S k l i z e ň    n a   p r o v o z e       c e l k e m. 

 

P l o d i n a H a T u n Ø výnos Ø výnos závodu 

Ţito ozimé 69 348 5, 04 3, 67 

Ječmen jarní 462 1 271 2, 75 2, 57 

Oves 29 90 3, 10 1, 99 

O b i l o v i n y ∑ 560 1 709 3, 05 2, 72 

Len stonky 65 233 3, 58 3, 30 

Len semeno 65 9 0, 14 0, 05           

Kukuřice 117 3 923 33, 53 38, 67 

Jednoleté pícniny 62 262 4, 23 19, 02 

Víceleté pícniny 360 7 947 22, 07 29, 47 

Louky 122 1 555 12, 75 19, 99 

pastviny 142 2 113 14, 88 15, 94 

 

Výsledky ţivočišné výroby na provoze. 

 Na provoze je celkem 882 ks skotu, z toho je 587 krav. Na farmě Bliţná je kravín, 

odchovna jalovic, teletník, malá stáj dojnic a konírna. Na farmě Mokrá je kravín, odchovna 

jalovic a výkrmna brojlerů. Na farmě Muckov jsou 2 kravína, výkrmna brojlerů a v samotné 

Černé je 4tyřřadý kravín a malý kravín, dříve porodna. 

P l n ě n í     u ţ i t k o v o s t i. 

 
U k a z a t e l P l á n S k u t e č n o s t 

Prům.dojivost 9, 68 10, 10 

dojivost na dojnici 3 544 3 698 

Prům.přírustek jalovic 0, 575 0, 584 

Prům.přírustek telat 0, 786 0, 836 

Prům.přírustek skotu celkem 0, 698 0, 722 



 26 

Výroba mléka 2 020 000 2 173 660 

Dodávka mléka 1 880 000 2 057 542 

Výroba masa 232 000 246 257 

Nákup masa 303 000 300 392 

 

 

 

 

 

H o s p o d á ř s k ý    v ý s l e d e k. 

 

Plánované náklady  - 13 828 000 Kčs 

Skutečné náklady  - 15 623 000 Kčs 

Plánované výnosy  - 22 431 000 Kčs 

Skutečné výnosy  - 23 274 000 Kčs 

Plánovaný výsledek  - + 8 603 000 Kčs 

Skutečný výsledek  - -     952 000 Kčs 

 

 Celkový výsledek je horší o necelý milion korun. Ve výnosech se o to přičinila RV, 

zejména stonkový len a objemná píce, ţivočišná výroba dokázala tento výpadek nahradit, 

takţe skutečné výnosy jsou zhruba o milion korun lepší. 

O dva miliony korun byly však překročeny náklady, z toho o 323 tis.Kčs osiva, kde se 

projevilo zaorání ţita. 

V y h o d n o c e n  í  s o c i a l i s t i c k é    s o u t ě ţ e. 

 Kaţdoročně  vyhodnocuje OZ Frymburk na celoroční konferenci ROH nejlepší 

pracovníky a kolektivy vevšech profesích. Z naší obce byli za rok 1984 vyhodnoceni: 

1) soutěţ ve výrobě obilovin  - provoz Černá na 3.místě 

2) nejlepší pracovník RV provozu - Helena Pekárková 

3) nejlepšív 1.unif.řadě traktorů  - Plavucha Jan na 1.místě 

4) ve 2.unifik.řadě traktorů  - Pekárek Vladislav na 1.místě 

5) v samochodných mačkačích  - Sochor Jaroslav na 1.místě 

6) v kombajnové sklizni   - Flöring Helmut na 1.místě 

7) v úspoře PHM    - provoz Černá na2.místě 

8) oštřovatelé dojnic   - kravín Bliţná na 1.místě 

9) ošetřovatelé dojnic v KS  - KS Mokrá na 1.místě a KS Černá na 2.m. 

10) ošetřovatelé brojlerů   - Knotková Marie na 2.místě 

11) soutěţ THP    - agroúsek provozu na 2. místě 

12) ze stavebního střediska  - elektrikář Homolka Jan 

13) opraváři Pomocné výroby  - Pivec Václav na 1.místě a Kučírek Pavel na 2.m 

14) řidiči autodopravy   - Šuran Rudolf na 2.místě 

15) skladníci MTZ   - Puritscherová Helena na 1.místě 

  

Při vyhodnocení socialistické soutěţe na Oborovém podniku Šumava za rok 1984 byli 

vyhodnoceni: 

 mezi nejlepšími THP na OPŠ  -  Petr Valnoha 

vzorný pracovník OPŠ   - Vladislav Pekárek 
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H O D N O C E N Í    R O K U. 

 
 Jako kaţdoročně byla i v tomto roce pozornost upřena na plnění uzavřeného 

socialistického závazku.Vedle toho se ještě plnily úkoly ze 40.konkrétních činů. 

 

Z uzavřeného závazku se nepodařilo splnit: 

 nepodařilo se obnovit činnost osadního výborů chatařů na Radslavi 

 nebyl svolán aktiv zástupců chatových oblastí 

 neproběhly na dobré úrovni Hovory s mládeţí 

 nesplnila se výroba metrákového sena 

 v areálu sluţeb nebyly dokončeny venkovní omítky 

 nesplnila se naváţka rašeliny pro nasávání tekutých odpadů 

 

Za rok 1984 bylo uskutečněno: 

 8 politicko-výchovných akcí na plán 6 

 9 kulturně-výchovných akcí na plán 10 

 7 lidových zábav na plán 8 

 5 výstav a výstavek na plán 5 

 10 sportovně-branných akcí na plán 12 

 

Ve sběru druhotných surovin bylo sebráno 270 q papíru / plán 260/, dále 10 q textilu/ plán 

10/, 30 q barevných kovů / plán 10/, 300 q kovového šrotu / plán 240/, 30q skla / plán 20/ a 

vyrobeno 780q sena / plán 1300/. 

 

Ze 40 konkrétních činů vyhlášených na počest 40.výročí osvobození bylo v naší obci za rok 

1984 splněno 14 činů a dalších 9 je jich ve fázi rozpracování. 

Hotovy jsou konkrétní činy uvedené v počátku roku 1984 této kroniky pod čísly: 5; 6; 7; 9; 

10; 11; 21; 22; 24; 27; 31; 36; 38 a 40. 

 

 

Zpracováno dle materiálů MNV. 
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Ú   V O  D. 

 
 Uplynulo 40.let od památného roku 1945, kdy vrcholil národně-osvobozovací boj 

českého a slovenského lidu a kdy se postupně vytvořila vláda dělníků a rolníků, která pod 

vedením KSČ vyjadřovala zájmy celé společnosti.Od té doby se tvář celé naší vlasti změnila 

téměř k nepoznání. Vybudoval se průmysl, který se svým rozvojem řadí k předním zemím, 

několikráte se zvýšila zemědělská výroba přebudováním na socialistickou velkovýrobu a 

především podstatně vzrostla ţivotní úroveň všeho lidu. 

 Kdo by dnes poznal jihočeské pohraničí na rozdíl od doby před čtyřiceti léty. Co 

všechno se změnilo? Ţijí mezi námi pamětníci, první osídlenci této oblasti a naší obce. Ti 

dovedou dobře posoudit ten obrovský rozdíl. 

P r o m ě n y    n a š í    o b c e. 

  

Naše obec byla původně zemědělského zaměření s některými významnými prvky průmyslové 

výroby, jako výroba piva, těţba tuhy, těţba rašeliny a lesní práce. Aţ do konce 2.světové 

války byli v obci pouze občané německé národnosti. Postupně podle uzavřených dohod došlo 

k odsunu obyvatel na území Německa a Rakouska.Zůstali pouze antifašisté. Do obce 

postupně přicházeli noví osídlenci, kterým je přidělována opuštěná půda. 

 Jiţ v roce 1946 vychází z prvních voleb do zastupitelských orgánů vítězně KSČ, která 

získává nejvíce hlasů. Je vytvořen nový národní výbor v obci i v dnešních osadách. Vznikají 

akční výbory NF. 

 V roce 1949 vytýčil IX.sjezd KSČ novou generální linii výstavby socialismu, jejíţ 

součástí je i kolektivizace zemědělství. V té době vznikají v obcích JZD I. aţ III. typu. Vedle 

JZD postupně vzniká i Státní statek, který dalšími delimitacemi přechází aţ do dnešní 

podoby. 

 V roce 1949 byla zahájena výstavba vodního díla Lipno, která byla tehdy mohutnou 

akcí. Zaniklo tak několik set hektarů lesa, rašeliniště a zanikla obec Dolní Vltavice a částečně 

i Černá. Rozvoj a vybudování Lipenské přehradní nádrţe vytvořilo moţnost pro zahájení 

rekreace. Tak postupně vznikla rekreační střediska na území naší obce, coţ vyvolalo nutnost 

vybudovat ubytovací a stravovací zařízení a určit prostory pro stanování. Činnost MNV a 

všech sloţek byla zaměřena nejen na rozvoj a budování obce pro vlastní občany, ale i 

s ohledem na stále rostoucí příliv rekreantů. 

 V uplynulých čtyřiceti létech bylo v obci postaveno 62 bytů v rámci státní výstavby, 

56 bytů v rámci podnikové výstavby, 26 bytů jako výstavba soukromá a 10 bytů druţstevně. 

Celkem je na katastru obce 193 domů s 323 byty. Dále si zde jednotlivci a podniky postavili 

rekreační chaty a zařízení, kterých je dnes na území naší obce celkem 586. 

 Hlavní nápor na turistický ruch a postupné zaměření obce na tuto činnost, lze počítat 

od roku 1960. Od té doby se obec postupně převádí na charakterové zaměření zemědělsko – 

průmyslově – rekreační. 
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Za uplynulá léta bylo v naší obci vybudováno: 

 chatová osada OPS Český Krumlov s novou recepcí a sociálním zaměřením 

 půjčovna lodí a sportovních potřeb OPS Český Krumlov 

 Hotel Racek – spotřební druţstvo Jednota Kaplice 

 chatová osada u hotelu Racek – SD Jednota Kaplice 

 Panelová samoobsluţná restaurace – SD Jednota Kaplice 

 kiosky typu Okál na Jestřábí II. a Radslavi – SD Jednota Kaplice 

 Autokemp Jihočeského automotoklubu Svazarmu České Budějovice 

 Letní kino pro 780 návštěvníků – MNV Černá 

 obchod samoobsluha v Černé – SD Jednota Kaplice 

 obchod smíšeným zboţím v Bliţné – SD Jednota Kaplice 

 prodejna masa a uzenin v Černé – SD Jednota Kaplice 

 prodejna průmyslového zboţí v Černé – SD Jednota Kaplice 

 doplněk potravin – Zelenina v Černé – SD Jednota Kaplice 

 recepce u chatového tábora typu Okál SD Jednoty Kaplice  

 kiosek – Potraviny Český Krumlov 

 kiosek – Zelenina Český Krumlov 

 kiosek – Poštovní novinová sluţba Český Krumlov 

 restaurace Esspreso – Jč AMK České Budějovice 

 budova sociálního zařízení – Jč AMK České Budějovice 

 16 dvojdomků typu finský domek – Státní statek 

 8 domů vícebytovek – čp. 4, 9, 17, 19, 25, 27 v Černé 

 2 domy vícebytovky – čp.1, 2 na Bliţné 

 ubytovna Rudných dolů – bytový fond MNV čp.36 ( svobodárna) 

 Poštovní úřad v Černé 

 středisko Jihočeských elektráren v Černé 

 areál dílen, dopravy a skladů v Černé – Státní statek 

 stáje ŢV v Černé, Bliţné, Mokré a na Muckově – Státní statek 

 kanalizace a vodovod v Černé 

 inţenýrské sítě pro výstavbu RD v dolní části obce a za MNV 

 čistička odpadních vod v Černé 

 vodovody v Dolní Vltavici, Mokré, Bliţné a na Muckově 

 rekonstrukce provozu Jihočeských pekáren – Sodovkárna Černá 

 líheň a chovné rybníky Státního rybářství Hluboká n/Vltavou 

 výstavba dolu Václav na Bliţné – Rudné doly Netolice 

 veřejné osvětlení v Černé, Bliţné, Mokré, Muckově a Dolní Vltavici 

 rekonstrukce místního rozhlasu 

 rekonstrukce budovy MNV 

 výstavba rodinných a druţstevních domků 

 výstavba obchodu v Bliţné 

 rekonstrukce obchodu na Muckově a v Mokré 

 výstavba rekonstrukce veřejných tábořišť Jestřábí I. – III. 

 výstavba veřejného tábořiště Olšina a přestavba na kemp B 

 rekonstrukce a přístavba ubytovny MNV 

 úprava hřiště v Černé 

 adaptace pohostinství, MLK a agitačního střediska 

 zřízení kiosků v kempu Olšina a v Letním kině 

 výstavba chodníků v Černé 

 areál dětského hřiště v osadě Bliţná 

 areál sluţeb MNV v I.etapě 
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 rekonstrukce provozovny kadeřnictví 

 rekonstrukce místních komunikací a bezprašný povrch Jestřábí, Radslav, Dolní 

Vltavice, Muckov a Baštýř 

 propojení obce Černá přes Muckov na Světlík a Hořice 

 kabelizace MN v dolní části obce 

 kabelizace telefonních linek 

 vodovodní přípojka ze Slavkovic 

 most pro pěší přes potok u čp.15 

 zařízení MNV na likvidaci tuhých a tekutých odpadů 

 výstavba areálu TJ – loděnice jachtingu v Černé 

 vybudování studní v rekreačních oblastech  

 převoz v Dolní Vltavici 

 výstavba Mateřské školy v Černé 

 

O většině těchto akcí bylo jiţ v předešlém zápise kroniky zmíněno, vedle těchto ,dá se říci 

hlavních akcí, proběhla celá řada menších prací na kterých se podílel MNV a mnoho 

našich občanů. Vydatně pomáhaly organizace a sloţky NF, závody a vojáci z PS útvaru 

Kyselov. 

 Orgán MNV úzce spolupracuje s útvarem PS Kyselov, má s ním dlouholetou 

spolupráci zaměřenou na oboustrannou pomoc. Dobrá je i spolupráce s OO VB v Horní 

plané, v obci jsou dvě jednotky, druţstvo PS VB vede Pavel Molák a četu PPS Jaroslav 

Zimmermann. 

Za posledních 20 let byla naše obec poctěna: 

 1x Čestné uznání Ministerstva vnitra ČR 

 4x Čestné uznání Rady Jihočeského KNV 

 9x Čestné uznání Rady ONV 

 4x jinými orgány / SNB, PS a jiné / 

 1x Vzorná pohraniční obec v r. 1981 

 

S O C I A L I S T I C K Ý      Z Á V A Z E K     N A    R O K      1 9 8 5. 

 

 Při příleţitosti 40.výročí osvobození naší vlasti z fašistické nadvlády vyhlašují občané 

a sloţky NF pod vedením KSČ tento socialistický závazek: 

I. politicko- organizační práce 

1) provedeme 1x měsíčně kontrolu plnění úkolů z konkrétních činů k 40.výročí 

osvobození naší vlasti 

2) proškolíme do konce března vojensko-politické téma vlastním lektorem a do konce 

října vojensko-odborné téma PO CO 

3) provedeme proškolení agitačního kolektivu k práci s občany na: 

      -  uzavírání osobních závazků občanů 

      -  oslavy 40.výročí osvobození v obci a Horní Plané 

      -  zabezpečení brigád na akci  „Z“ obchod Bliţná 

      - sklizeň metrákového sena 

      -  sběr druhotných surovin 

      -  jarní a podzimní směny NF 

4) zabezpečíme 2x Hovory s mladou generací 

5) v rámci socialistické soutěţe se naše obec zapojí do těchto soutěţí: 

-  soutěţ NV okresu Český Krumlov 

-  soutěţ o nejlepší obec na trasách a místech cestovního ruchu ČSR 

-  soutěţ o titul „Vzorná hraničářská obec ČSR“ 
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6) zorganizujeme v rámci roku 1985 tyto akce: 

-  6x politicko – výchovné akce 

-  18x kulturně – výchovné akce + lidové zábavy 

-  5x sportovně – branné akce 

7) zabezpečíme rekonstrukci střech čp.25 a 27 v hodnotě 180 tis. Kčs 

8) zabezpečíme po převedení objektů čp.15 a 21 do správy MNV, provedení 

demolice 

II.  zvelebovací    práce 

1) Investiční -     1/  dokončíme přístavbu skladu obchodu v Černé 

     2/  dokončíme výstavbu sociálního zařízení na kempu Olšina 

2/Neinvestiční  1/ vybudujeme ve spolupráci s OSS v prostoru parkoviště u     

ubytovny MNV autobusovou zastávku pro všechny spoje ČSAD zastavujících v obci

       2/  provedeme úpravu místní komunikace v dolní části obce u domu 

čp.36, 25, 27, 100 a 101 

       3/  jarní směny vyuţijeme na úklid a úpravu veřejného prostranství 

v obci. K tomu účelu provedeme hovory se sloţkami. 

III. sluţby v obci 

     1/ Dokončíme úpravu garáţí drobných provozoven a elektroinstalaci 

     2/ zabezpečíme rozpisem splnění ukazatelů hrubé trţby v provozovnách MNV     

v celkové výši 1,5 mil.Kčs při zachování výdajů z roku 1984 

3/ zajistíme provoz řízené skládky tekutých domovních odpadů v prostoru Plánička a 

úpravu zemního valu podél silnice 

      IV.práce na pomoc zemědělství 

1/ zabezpečíme v jarním období jednu celodenní brigádu na sběr kamen 

2/ zajistíme pomoc pro zvládnutí úkolů ve ţních uvolněním traktoristů nebo    

zapůjčením nákladního auta 

3/ zajistíme brigádu sloţek NF v obci na pomoc při úklidu slámy a lnu 

4/ zabezpečíme sklizeň ploch v rámci akce „metrákové seno“, přičemţ dodáme 130 

tun sena 

       V.spolupráce s útvarem PS a OO VB 

 1/ provedeme 1x za 6 měsíců vyhodnocení a upřesnění spolupráce s útvarem PS a OO 

VB s cílem zlepšit vzájemné vztahy a spolupráci při zabezpečení úkolů ostrahy 

státních hranic a veřejného pořádku v obci 

 2/ OO VB v Horní Plané zabezpečí ve spolupráci s jednotkou PS VB v Černé dvě 

akce pro děti ZŠ 

3/ útvar PS zabezpečí ve spolupráci s jednotkou PPS Černá pro PO SSM a ZŠ celkem 

tři akce s pohraniční tématikou 

     VI. kontrolní činnost 

 K plnění stanovených úkolů v socialistickém závazku bude provedena kontrola: 

- v radě MNV    - 1x za 3 měsíce 

- v MV NF    - 1x za 3 měsíce 

- na společném zasedání  - 1x za 6 měsíců 

- na VPZ MNV   - +X za rok 

 

Socialistický závazek na rok 1985 byl schválen na 21. VPZ MNV a MV NF dne 

13.prosince 1984. 

Podepsáni :    Jaroslav Zimmermann  -  předseda MNV 

   Vilém Augsten   -  předseda VO KSČ 

   ing. Marie Kročáková  -  předsedkyně MV NF 
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V e s n i c k á     o r g a n i z a c e    K S Č. 

 

 V roce 1985 došlo ke změně ve vedení VO KSČ v naší obci. Dosavadní předseda 

Vilém Augsten pracuje jako vedoucí pionýrského táboraHruštice, celý den je mimo obec a tak 

se nemohl plně věnovat vykonávání této funkce. 

Do funkce předsedy VO KSČ byl navrţen a schválen František Lukeš, bytem Černá. Pracuje 

jako insemenační technik u plemenářského podniku a v jeho působnosti je především Statek 

Frymburk. Je poslancem MNV, členem rady MNV a předsedou komise obchodu a cestovního 

ruchu. 

 Vilém Augsten zůstal ve funkci místopředsedy, jednatelem je tajemník MNV Jan 

Frisch, hospodářem Miroslav Přibyl z Bliţné, který je zaměstnán u MNV Černá. Vedoucím 

útvaru stranického školení je důchodce Václav Soustruţník. 

Členy výboru jsou dále: ing. Marie Kročáková, Vladislav Pekárek, řidič MNV Černá. 

K 31.10.1985 měla VO KSČ celkem 49 členů a kandidátů. 

Jednotlivé podniky v obci mají svou vlastní organizaci KSČ: 

- provoz Černá Státního statku      - předsedou je Vlastimil Pekárek 

- provoz Pomocná výroba Státního statku - předsedou je Bohuslav Ondráček 

- provoz VOŠ Jihoč.pekáren   - předsedou je Stanislav Kantor 

 

M í s t n í     n á r o d n í    v ý b o r. 

 

 V roce 1985 pracuje i nadále Jan Frisch ve funkci tajemníka MNV a Antonie Frnková 

z Frymburku jako účetní a hospodářka MNV. Koncem roku nastoupila jako referent na MNV 

Helena Poláková. 

 Vedoucí sluţeb MNV je Josef Malý, účetní a hospodářkou sluţeb je Monika 

Záhorová.Růţena Vítková skončila přestěhováním do Horní Plané. 

Referentem cestovního ruchu je Jiří Salzer, dále zde pracuje Ingrid Cirhanová jako dopravní 

referent a skladník. 

Předsedou MNV je Jaroslav Zimmermann a místopředsedkyní Boţena Lešková.V orgánech 

MNV pracují  dále jako členové rady František Lukeš, Eva Šmahelová, Jan Fikar, Petr 

Valnoha, František Korčák a Karel Vrba. 

Změny v orgánu MNV: 

XXVI.veřejné plenární zasedání MNV schválilo návrh na změnu ve sloţení orgánů MNV 

s tím, ţe souhlasí se ţádostí poslance Karla Vrby o uvolnění z funkce člena rady. 

Do funkce člena rady MNV pak schválilo poslance Karla Strnada. 

 

F i n a n č n í     r o z p o č e t     M  N  V. 

 

P ř í j m y 

vodné a stočné   -  86 000 Kčs 

školní stravovna   -  80 000 

letní kino    - 190 000 

správa MNV    -     1 000 

bytový fond    - 114 000 

odvod nemocenského pojištění -   46 000 

odvoz odpadků   - 462 000 

zřízení práva osobního uţívání -     5 000 

daň z příjmů obyvatelstva  -     3 000 

domovní daň    -   23 000 

správní poplatky   -     6 000 
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poplatky za psy   -        3 500 

CELKEM vlastní příjmy  - 1 019 500 

plánovaná globální dotace  -    549 000 

P  Ř  Í  J  M  Y   - 1 568 500  Kčs  

 

V ý d a j e 

vodné a stočné   -    81 000 Kčs 

místní komunikace   -    27 000 

mateřská škola   -    88 500 

základní škola    -    72 000 

školní stravovna   -  142 500 

c e l k e m   š k o l s t v í  -  303 000 

letní kino    -  112 000 

osvětová beseda   -      9 000 

místní lidová knihovna  -      2 000 

S P O Z    -      4 000 

c e l k e m   k u l t u r a  -  127 000 

poţární sbory    -      4 000 

obřadní síň    -       4 000 

poslanci MNV   -      1 000 

správa MNV    -     48 500 

c e l k e m    v n i t r o   -    57 500 

cestovní ruch    -    35 500 

bytový fond    -  311 000 

drobné provozovny   -    46 000 

veřejné osvětlení   -    46 000 

hřbitov     -      8 000 

veřejná zeleň    -    15 000 

čištění a zimní obsluha MK  -    15 500 

odvoz odpadků, skládky  -  496 000 

c e l k e m   m í s t. h o s p od. -  973 000 

V Ý D A J E    -        1 568 500  Kčs 

 

S l u ţ b y     M  N  V. 

Malý pohled do minulosti nám napoví, ţe s platností od 1.1.1967 byly od bývalých 

Komunálních sluţeb Kaplice převzaty prostory podél jezera mezi silnicí Černá – Horní Planá 

a chatovou osadou Jestřábí. Zde pak MNV postupně vybudoval tři tábořiště. K 1.1 1968 

převzal provozovnu kadeřnictví a holičství téţ od KS Kaplice, zřídil provozovnu krejčovství a 

ubytovací zařízení v budově bývalé ubytovny Pozemních staveb Český Krumlov. 

V roce 1969 byl MNV předán jeden speciální automobil pro svoz tuhých domovních 

odpadů. Od Státního statku Černá převzal MNV nákladní automobil Garant, dále pak MNV 

zřídil provozovnu kovodílny a zasklívací sluţbu. 

Sluţby MNV se postupně rozrůstaly, takţe dnes je v obci: 

 kadeřnictví a holičství   - Růţena Pešková 

 truhlárna a zasklívací sluţba   - Václav Švehla 

 kovodílna     - Pavel Vála 

 vazba knih     - Jan Hadraba 

 dovoz plynu 1x týdně 

 doprava 
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Doprava sluţeb má k dispozici: 

 2 speciální auta na svoz tuhých odpadů 

 3 speciální auta na vývoz tekutých odpadů 

 1 automobil sklápěč 

 2 automobily valník 

 1 osobní auto Microbus Š – 1203 

 1 malotraktor 

 1 zemní stroj K – 162 

 1 zemní stroj buldozer S – 100 

Provoz cestovního ruchu spravuje téţ tři veřejná tábořiště, jeden kemp typu B + 21 

chat a ubytovnu typu A. 

MNV trvale zaměstnává 25 osob, v sezoně pak dalších 17 osob v zařízeních 

cestovního ruchu a Letního kina. 

 Speciální vozidla k odvozu tuhých a tekutých odpadů zajišťují sluţby v celé 

lipenské oblasti od Vyššího Brodu po Stoţec. Není bez zajímavosti, ţe popelářské vozy 

ujedou za rok kolem 29 tisíc kilometrů a odvezou 5 000 tun odpadů. Fekálií bývá odvezeno 

kolem 20 tisíc kubíků. 

Kromě toho je zajišťován i dovoz pitné vody. 

 

T  r  ţ  b  y      s l  u  ţ  e  b    v    Kčs. 

 

Provozovna Rok 1983 Rok 1984 Rok 1985 

plán 

Rok 1985 

skutečnost 

Z toho od obyvatel 

včetně MNV 

Sklenářství + 

Truhlářství 

46 625 57 461 59 000 54 913 37 639 

Kovodílna 9 361 20 257 22 000 86 837 70 184 

Kadeřnictví 48 862 53 681 54 000 53 100 53 100 

Knihařství 21 964 24 117 26 000 33 686 8 699 

Cestovní ruch 880 189 776 715 785 000 857 421 857 421 

Ubytovna 41 086 38 930 39 000 37 840 37 840 

Doprava 601 139 847 893 850 000 924 066 291 274 

Ostatní 11 759 2 722 3 000 1 142  

C e l k e m 1 660 987 1 821 779 1 838 000 2 049 006 1 356 157 

 

I n v e n t a r i z a c e     m a j e t k u    v  Kčs. 

 

Provozovna Zákl.prostředky D K P Materiál C e l k e m 

Truhlárna - 15 099 38 934 54 033 

Kadeřnictví 5 407 16 466 7 699 29 572 

Cestovní ruch 68 281 695 520 - 763 801 

Knihařství - 10 935 14 901 25 836 

Kovodílna 29 365 43 803 18 430 91 598 

Ostatní - 50 986 - 50 986 

C e l k e m 103 053 831 810 79 965 1 014 829 
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K o m i s e    M N V     -   č í m    s e     z a b ý v a j í  ? 

 

Finanční komise -  zabývala se finančním hospodařením MNV a sluţeb, prováděla kontroly 

v jednotlivých zařízeních cestovního ruchu během rekreační sezony, prováděla schválení 

rozborů hospodaření, stav placení daní a poplatků, nájmů, úpravy a změny v rozpočtu MNV. 

Kontrolovala pokladnu sluţeb a MNV, sestavovala plány práce.  

Komise výstavby -  zabývala se stavem v akcích „Z“, zejména v práci na rekonstrukci 

obchodu, kontrolovala chatové osady, zabývala se územní přípravou pro hospodářské 

příslušenství, kontrolovala drobné stavby povolené MNV, připravovala plány práce.  

Komise školská, kulturní, tělovýchovy a mládeţe -  provádí pravidelný rozbor práce 

Osvětové besedy, MLK, MŠ a ZŠ. Zve na své schůze představitele sloţek pracujících s dětmi 

( ČSTV, Svazarm, SSM, Rybáři, ČSPO ) a hodnotí jejich činnost, provádí kontroly během 

LTS, zúčastňuje se zahájení a ukončení školního roku. Sestavuje pořadník pro zařazování dětí 

do MŠ a Jeslové třídy, schvaluje pořádání zábav v obci, zpracovává podklady pro JPKVČ, 

projednává přestupky mladistvých. 

Komise ochrany veřejného pořádku -  provádí kontroly zejména během sezony v zařízeních 

CR, projednává přestupky, spolupracuje s orgány VB při ochraně veřejného pořádku a s PS 

útvarem při ochraně státní hranice. Kontroluje stav pohotovosti poţárních sborů, dbá na to, 

jak jsou připraveny komunikace na zimu, pomáhá při zajišťování ochrany socialistického 

majetku, zpracovává plány vlastní činnosti. 

Komise sociálně – zdravotní -  kontroluje stav sociálního zařízení v zařízeních cestovního 

ruchu, dbá o stav zdravotní péče v obvodu obce, vede v patrnosti péči o důchodce a o rodiny 

sociálně slabé, osamělé matky s dětmi a navrhuje příspěvky. Spolupracuje úzce s SPOZ, dbá 

na to, jaká je péče o děti v jeslích, jaký je stav zásobování pitnou vodou, jaká je hygienická 

situace v obchodech, v závodech veřejného stravování a u zaměstnanců DP MNV. 

Komise obchodu a cestovního ruchu -  kontroluje stav zásobování v obchodech, na 

tábořištích a v kempech, kontroluje jak je dodrţována zásada boje proti alkoholismu u 

mládeţe, kontroluje ubytování v soukromí, spolupracuje s domovními důvěrníky v péči o 

domy a o zimní údrţbu. Zajímá se jak je plněn plán trţeb ve sluţbách MNV a jak jsou 

zásobeny obchody před vánoci a velikonoci. 

 

L E T N Í     T U R I S T I C K Á     S E Z O N A     -    H O D N O C E N Í 
 

Veřejné tábořiště  Jestřábí I. 

 Toto tábořiště navštívilo během sezony celkem 5 700 turistů, z toho bylo 912 

cizinců.Průměrná doba pobytu byl jeden týden. 

Na tábořišti pracovali dva zaměstnanci, trţba činila 147 115 Kčs, v roce 1984 byla trţba 

148 987 Kčs. Kapacita tábořiště je sto stanových míst. 

Správcem tábořiště byl důchodce Josef Ouředník, bytem České Budějovice. Uklízečkou byla 

Emilie Záškodová, která byla zaměstnána na půl úvazku. 

Veřejné tábořiště Jestřábí II. 

 Tábořiště má kapacitu 200 stanových míst, vystřídalo se zde  5 200 lidí, z toho 1980 

cizinců, průměrná doba pobytu byla 10 dní. Rovněţ zde byli dva zaměstnanci, trţba činila 

280 216 Kčs a v roce 1984 254 815 Kčs. Jako správci zde byli manţelé Josef a Marie 

Štěrbovi. 

Veřejné tábořiště Jestřábí III. 

 Tábořiště má kapacitu 70 stanových míst, vystřídalo se zde 1 250 lidí, z toho 235 

cizinců. Průměrná doba pobytu byl jeden týden. Pracovali zde dva zaměstnanci, trţba činila 

75 276 Kčs a v roce 1984 to bylo 63 239 Kčs. Správce tábořiště byl Richard Kovář. 
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Autokemp V Olšinách 

 Má kapacitu 270 stanových míst, zde se vystřídalo celkem 8 000 lidí, z toho 3 420 

cizinců. Průměrná doba pobytu byla 10 dnů. Na utokempu pracovali čtyři zaměstnanci, trţba 

činila 381 000 Kčs. Správcem byla Helga Pártlová. 

Ubytovna  MNV 

 Ubytovna má kapacitu 38 lůţkových míst, zde se vystřídalo 400 rekreantů. Trţba 

činila 36 672 Kčs a správcovou ubytovnu byla Eva Šmahelová. 

Letní kino. 

 Během letní turistické sezony navštívilo letní kino celkem 31 047 platících 

návštěvníků a trţba činila 221 000 Kčs, v roce 1984 byla trţba 180 000 Kčs. 

Materiálně technická základna. 

 Situace se zlepšila v autokempu v Olšinách, kde přibylo nové sociální zařízení včetně 

sprch s teplou vodou. Do provozu byly uvedeny 4 obytné buňky se 16 lůţky. Byly 

zmodernizovány chatky a připravena nová místa pro stanování. Došlo také k vylepšení 

příjezdových komunikací. 

 Na veřejných tábořištích Jestřábí I. – III. byla vylepšena situace úpravou vnitřních 

komunikací a stanových ploch. Ke zlepšení přispěly i nové pětisetlitrové nádoby na vodu. Pro 

účely ohniště bylo pouţito skruţí. 

Oproti minulé sezoně byla zpočátku zhoršená situace v kvalitě vody, coţ se postupně 

odstranilo. 

Správcům byly dány k dispozici jízdní řády a propagační materiály včetně všech informací o 

poskytování sluţeb v našem okrese tak, aby byla zajištěna větší informovanost návštěvníků. 

 Autokemp i VT Jestřábí I. aţ III. byly v provozu od 15.června do 15.září. Chaty 

v Olšinách jsou v provozu  do konce září a je o ně zájem i v říjnu / rybáři, ČSTV,zájezdy/. Je 

jich však k dispozici pouze 24 a veškerému zájmu vyhovět není moţné. 

 Stíţnosti na přímé ubytování nebyly, malé pouze na vybavenost kempu a VT, zejména 

po stránce sportovního a kulturního vyţití rekreantů. Dále se vyskytují stíţnosti na 

nedostatečný sortiment základních potřeb v kioscích a jejich předčasné uzavírání. 

Pohostinství  Černá. 

 Oproti roku 1984 zde byl horší stav po stránce obsluhy i vybavení a stavu sociálního 

zařízení. V sobotu a v neděli se nevaří, jsou připomínky ke kvalitě jídla a chování personálu. 

Lze konstatovat, ţe stav se podstatně zhoršil odchodem vedoucí Růţeny Záškodové. 

Panelová restaurace. 

 Zde se oproti minulým létům situace zlepšila a to jak v přípravě jídel, tak i v čistotě a 

vystupování personálu. Rovněţ na terasebylo daleko lepší prostředí. 

Hotel Racek. 

 Situace v tomto hotelu byla znovu špatná.Forma obsluhy, vystupování a ochota 

personálu, čistota – to vše neodpovídá zařazení a rozsahu poskytovaných sluţeb.Opakují se 

nedostatky z minulých let a nespokojenost zákazníků.  

Esspresso. 

 Zde poskytované sluţby jsou stále na velmi dobré úrovni. 

Kiosky. 

 Mimo kiosku zeleniny se v ostatních neposkytují sluţby v plném rozsahu a na takové 

úrovni, aby to odpovídalo jejich zařazení. Nápoje a uzeniny jsou podávány s přiráţkou, aniţ 

by byly nějak zvlášť upravené. Stejné je to i u zmrzliny. 

Svoz tuhých a tekutých odpadů. 

 Svoz popelnic je prováděn 2x týdně v pionýrských táborech a 3x týdně na VT a 

kempech. Celkem se vyváţí ze 149 sezónních zařízení a z 56 celoročních rekreačních 

zařízení. Celoročně se zabezpečuje svoz z působnosti 9 zařízení MNV a 196 organizací. 
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Svoz byl plynulý, docházelo k určitým připomínkám ohledně kvality práce osádek, ovšem 

byly i nedostatky v organizaci ze strany správců zařízení, omezený přístup k popelnicím a 

např. nezpevněné otáčky. 

Vyváţení fekálií se provádí na základě telefonických objednávek, přednostně veřejných 

tábořišť a organizací navazujících na cestovní ruch. 

/ hodnocení LTS čerpáno ze zprávy 26.VPZ MNV  ze dne 1.10.1985 / 

 

O S L A V Y    4 0. V Ý R O Č Í   O S V O B O Z E N Í. 

 
Slavnostní zasedání.  

 Dne 18.dubna 1985 proběhlo v naší obci na sále Osvětové besedy slavnostní veřejné 

plenární zasedání, kterého se zúčastnilo celkem 158 občanů, z toho 19 poslanců. 

 Po zahájení a zahrání hymny ČSSR a SSSR následovalo kulturní vystoupení ţáků 

Základní školy pod nastudováním učitele Milana Strejce. 

 Ve slavnostně vyzdobeném sále se na panelech představily svou činností a 

vyhlášenými socialistickými závazky podniky obce a sloţky NF, z práce kronikáře byla 

vystavena řada výstřiţků a fotografie představující část výstavby a změn, které v obci 

proběhly za poslední roky. 

 Slavnostní projev přednesl pplk.Veselý, ředitel Vojenských lesů a statků Horní Planá, 

jako zástupce OV KSČ. Poté následovalo zhodnocení jak byly splěny úkoly ze 40.konkrétních 

činů a socialistický závazek.Toto zhodnocení provedl tajemník MNV Jan Frisch. Dále 

následovalo ocenění nejlepších občanů a potom pozdravný dopis sovětskému lidu k 40.výročí 

osvobození.Slavnostní zahájení bylo zakončeno Internacionálou. 

Za rok 1984 aţ do 20.dubna 1985 bylo v naší obci zdarma odpracováno: 

- 2 239 hodin - akce „Z“ nvestiční / obchod,kemp Olšina, kiosek Potravin/ 

- 1 356 hodin - akce „Z“ neinvestiční/ MK, chodníky, střechy,garáţe, zahrada 

    MŠ, kanalizace, VT Jestřábí/ 

- 1 289 hodin - podzimní a jarní směny NF 

- 5 293 hodin - pomoc zemědělství 

          10 177 hodin   c e l k e m 

Poselství sovětskému lidu. 

 Na slavnostním zasedání k 40.výročí osvobození naší vlasti bylo schváleno poselství 

všemu sovětskému lidu od občanů naší obce. Text poselství: 

Drazí soudruzi, 

ve slavnostních chvílích, kdy vzpomínáme osvobození ČSSR Sovětskou armádou, si znovu 

uvědomujeme cenu našeho přátelství se Sovětským svazem. 

Nikdy nezapomeneme nesmírných obětí a hrdinství sovětského lidu, které podstoupil 

v osvobozeneckém boji proti nenáviděnému fašismu. Vyjadřujeme vděk a úctu vám, přátelům 

nejvěrnějším, za naše osvobození, ale i za nezištnou pomoc při budování socialismu. 

 Dík patří legendární Rudé armádě, která přišla včas s tanky svobody a slávy do 

bojující Prahy, aby naše národy navţdy zbavila otroctví a otevřela jim cestu ke šťastnému 

zítřku. 

 Upřímně a z celého srdce dnes zdravíme sovětský lid jako nositele idejí socialismu, 

posla svobody a míru, bojovníka za budoucnost světa bez válek. Blahopřejeme sovětskému 

lidu a jeho komunistické straně k 40. výročí vítězství nad fašismem a vzdáváme hold 

úspěchům, kterých dosahuje při plnění programu KSSS. 

 Zamýšlíme-li se nad uplynulými čtyřiceti léty, vstupují do popředí výsledky budování 

socialismu v celé naší zemi. Výrazně se tyto výsledky budování projevují i v našem 

příhraničním okrese. Pod vedením KSČ úspěšně naplňujeme závěry XVI.sjezdu KSČ, udělali 
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jsme výrazný krok vpřed k posilnění politického, sociálně-ekonomického a společenského 

rozvoje naší obce. 

Těchto výsledků jsme dosáhli rostoucí politicko – organizátorskou a řídící prací stranických a 

státních orgánů naší obce. Povaţujeme to za významný příspěvek k dalšímu upevnění 

mezinárodního postavení naší socialistické vlasti, k vítězství sil socialismu ve světě a 

k naplnění odkazu 40.výročí osvobození. 

 Při památce padlých rudoarmějců a milionů dalších nevinných obětí fašismu 

slibujeme, ţe nikdy nesejdeme z cesty budování socialismu, ţe po boku SSSR budeme stát 

v řadách neochvějných bojovníků za trvalý mír ve světě, který je základní podmínkou 

existence lidstva. 

 

V Černé v Pošumaví dne 18. dubna 1985                           Podepsáni představitelé: 

         

        KSČ, NF a MNV 

 

 

 

Vyznamenaní občané. 

Okresním výborem KSČ byli vyznamenáni: Václav Soustruţník, Jaroslav Zimmermann. 

Okresním národním výborem: Jan Frisch, Václav Švehla, Bohuslav Švarc, František Lukeš a 

                 jednotka PPS Černá. 

Čestné uznání od okresních orgánů: Vilém Augsten, Antonie Podrouţková, Jan Bigas,Josef 

       Ţilík. 

Pamětní list od okresních orgánů: Vladislav Pekárek, Helmut Flöring, Stanislav Kortán, Anna 

            Válková. 

Čestné uznání od orgánů obce: Jiří Puritscher, Josef Vála, Alois Ondráček, Stanislav Med, 

Milan Strejc, Jan Dub,Bohumíra Smolenová, ing. Marie Kročáková, Jan Čertický, Vlasta 

Ţilíková, Věra Kopečková, Alois Kopeček, Zdeněk Zlámal, Boţena Lešková, Karel Vrba, 

Monika Záhorová, Marcela Novotná, ing. František Záhora, Eva Šmahelová. 

Dále: ZO ČSŢ, ZO ČSČK, ZO ČSPO Černá, PS VB Černá, ZV ROH Rudné doly Bliţná, PS 

útvar Kyselov, OO VB Horní Planá. 

Kniţní odměnu obdrţeli: Gustav Musil, Antonín Bárta, František Kosiarský, František Fučík, 

Dana Pechová, František Novotný, Václav Klement, Antonín Szalaj, Jaroslav Sochor, Václav 

Pivec, Jan Juročko, František Podrouţek, Emilie Zimmermannová, Marie Musilová, 

Miloslava Vrbová, Jan Fikar, Drahomíra Čunátová, František Korčák, Hana Kortánová, 

Ludmila Kovářová, Vincent Pocklan, Jan Rulíšek, Karel Strnad, Petr Valnoha, Jan Voldřich, 

Stanislav Kantor, Josef Vrba. 

Čestné uznání sloţkám od MV NF: ZO ČSPO Bliţná, ZO SSM Černá, ZO ČMS Černá, ZO 

ČMS Plánička, ZO ČSCH Černá. ZO Svazarm. 

 

  Veškerá zde vypsaná ocenění byla předána na slavnostním zasedání a předávali 

je : pplk. Veselý, Vilém Augsten, ing. Marie Kročáková a Jan Frisch. 
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O R G A N I Z A C E    N Á R O D N Í    F R O N T Y     V     O B C I      1 9 8 5 

 V roce 1985 pracovaly v obci s větším či menším úspěchem tyto sloţky NF: 

 Vesnická organizace KSČ   -  Vilém Augsten, František Lukeš 

 ZO KSČ provozu Černá   -  Vlastimil Pekárek 

 ZO KSČ provozu Pomocná výroba  -  Bohuslav Ondráček 

 ZO ČSPO Černá    -  Jiří Puritscher 

 ZO ČSPO Bliţná    -  Miroslav Přibyl 

 ZO SČSP Černá    -  ing. Jan Novák 

 ZO ČSTV Černá    -  Karel Smetana 

 ZO Svazarmu     -  Vladimír Vyšohlíd 

 ZO ČSCH     -  Miroslav Baník 

 ZO ČSŢ     -  Marie Rulíšková 

 ZO SSM při St.statku    -  Pavel Wudy 

 ZO ČMS Černá    -  František Kubiš 

 ZO ČMS Plánička    -  Stanislav Hronek 

 ZO ČSČK     -  Marie Pajpachová 

 pobočka Čes.rybářského svazu  -  Miroslav Pártl 

 SRPŠ při ZŠ     -  František Lukeš 

 SRPŠ při MŠ     -  Miloš Polák  

 Jednotka PS VB    -  Pavel Molák 

 Jednotka PPS     -  Jaroslav Zimmermann 

 Dohlíţecí výbor Jednoty   -  Josef Vála 

 Čs.svaz ochrany přírody Frymburk  -  Zdeněk Zlámal 

 ROH při MNV Černá    -  Jan Rulíšek 

 ROH při provozu Černá   -  Tomáš Suchánek 

 ROH při provozu Pomocná výroba  -  František Fučík 

 ROH při Rudných dolech Bliţná  -  Karel Vrba 

 ROH při Jihoč. pekárnách VOŠ  -  Stanislav Kantor 

 

Práce jednotlivých sloţek NF. 

 

ZO  SSM. 

 Místopředsedkyně MNV Boţena Lešková na XXV.VPZ MNV dne 27.června 1985 

podrobně rozebrala práci s mládeţí za období od února 1983 do současnosti. Bylo 

konstatováno, ţe situace zaznamenala podstatné zlepšení, ţe se podařilo prolomit pasivitu 

SSM, kdyţ do čela organizace byl postaven Jan Voldřich. 

Spolu se Stanislavem Kantorem dokázali mladé lidi v obci přitáhnout ke zvýšení aktivity. 

Mladí lidé se zapojili do práce v ČSPO, kde v čele mladých poţárníků si velmi dobře vedli 

František Kosiarský a Jaroslav Richter. Po nich pak převzali vedení Antonín Szalaj a Jaroslav 

Svoboda. Výsledkem bylo to, ţe se jak ţáci, tak dorost ČSPO umístili na předních místech 

okresu. Dobrou práci s mladými odváděl Vladimír Vyšohlíd v modelářském krouţku ZO 

Svazarmu a František Fučík v krouţku rybářském. 

Zvýšil se počet mladých čtenářů v MLK, na druhé straně však řada mladých neprojevila 

zájem o akce pořádané Osvětovou besedou. 

Ani mladí poslanci neudrţovali styk se ZO SSM a PO SSM a nedokázali tak v plné míře 

působit na mladé občany. 

Při práci mladých se vyskytují potíţe při jejich klubové činnosti, při činnosti krouţků, při 

pořádání soutěţí, zejména v tom, ţe kaţdá sloţka by chtěla mít svou vlastní klubovnu. Přitom 

se však nezřídka stává, ţe klubovna neplní daný úkol vycházející z plnění kulturně-výchovné 

činnosti, ale často nahraţuje mládeţi pohostinská zařízení. 



 41 

MNV poskytoval sloţkám finanční částky na pořádání různých akcí, ne plně však bylo těchto 

prostředků ke stanoveným účelům vyuţito. 

V průběhu roku 1985 se vyskytly v práci ZO SSM určité potíţe.Funkci předsedy jiţ nechtěl 

nadále vykonávat Jan Voldřich a tak se s pomocí OV SSM hledal nový předseda. Jelikoţ v té 

době došlo k obnovení činnosti CZV SSM při Statku Frymburk, jehoţ předsedou se stal ing. 

Jan Machala, bylo rozhodnuto, ţe při kaţdím provozu Státního statku bude ustanovena ZO 

SSM. Po menším přesvědčování převzal funkci předsedy ZO SSM při provozu Černá 

agronom Pavel Wudy.Současně však měl vykonávat i předsedu celé mládeţnické organizace 

v obci. Činnost ZO SSM při provozu se skutečně rozjela, začali pořádat brigády, uspořádali 

zájezd, ale nechtěli, aby v jejich organizaci byli další mladí lidé z obce, nepracující 

v zemědělství. 

 Stmelit celý kolektiv se tedy nepodařilo a tak byla venická organizace SSM určitou 

dobu bez vedení. Koncem roku si pak zvolili za předsedu Luboše Marka. 

Jaké jsou záměry v práci s mládeţí? 

1) zajistit účast mladých občanů v orgánech MNV a MV NF 

2) zvýšenou pozornost věnovat práci PO SSM při ZŠ 

3) zabezpečit dostatečný počet schopných vedoucích PO SSM a krouţků zájmové 

činnosti 

4) úkolovat ve volebním období 1986 – 1991 práci mladých poslanců na práci ZO 

SSM, PO SSM, Svazarmu a v komisi ŠKM 

5) hodnotit práci v orgánech MNV a MV NF a oceňovat nejlepší 

6) řešit v novém volebním programu klubové prostory z hlediska podílu mladé 

generace na rozvoji obce 

7) zapojit ZO SSM a Svazarmu na přípravě VP NF z hlediska podílu na rozvoji obce 

8) provést v rámci příprav nových voleb do zastupitelských orgánů: 

 vyhodnocení účasti SSM v orgánu MNV 

 pozornost věnovat kádrovému výběru zástupců SSM na funkce poslance 

MNV a členy komisí 

 zkvalitnit obsahovou a organizační úroveň „Hovorů s mládeţí“ 

 prosazovat do JP KVČ větší podíl akcí SSM, PO SSM, Svazarmu a ČSTV 

z hlediska vlivu na mladou generaci 

Myslivecké sdruţení Plánička 

 Tato ZO sdruţovala v roce 1985 celkem 16 členů. Předsedou je Stanislav Hronek, 

místopředsedou Josef Šmakal, hospodářem Dobroslav Doleţal, jednatelem Aleš a 

pokladníkem Štefan Temiak. Členy této organizace jsou tedy i myslivci z Frymburka a 

z našich občanů z Pláničky a z Bliţné. 

 MS Plánička za rok 1985 ulovila 8 srnců a odevzdala tak 90 kg masa, dále 15 ks holé 

zvěře a 17 prasat. 

Členové uspořádali 1 hon na kterém byli uloveni 3 zajíci, z toho 2 střelil Helmut Flöring. 

S početním stavem zajíců je to stále slabé, po několika letech byl znovu povolen hon na 

zajíce, výsledek je však velmi špatný. 

Organizace uspořádala tradiční Hubertskou zábavu, která se vţdy koná v hotelu Racek. 

 Na úseku brigádnické činnosti odpracovali členové na akcích vyhlášených MNV 

celkem 50 hodin a u Státních lesů 120 hodin. Na vlastním zařízení odpracovali celkem 305 

hodin. 

Sklidili dále 120 q sena pro Státní statek a 75 q sena pro vlastní potřebu, ze svého 

mysliveckého políčka sklidili 12,6 q obilí a 30 q duţnatých krmiv. 

Pečlivě se starali o zvěř v zimním období, zejména při silných mrazech donáškou a 

zakládáním píce do krmelců. 
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Rybáři. 

 Milovníci sportovního rybaření nachytali v roce 1984 celkem 99 384 kg ryb, coţ bylo 

celkem 82 978 kusů. Kaprů bylo 25 tisíc a váţili dohromady 46 565 kg, přes pět tisíc štik 

váţilo 10 829 kg, 13 tisíc candátů mělo váhu 25 274 kg. Dále bylo uloveno 14 tisíc cejnů, 10 

tisíc okounů, tisíc úhořů, sto marén a další. 

 Rybáři se však také postarali o to, aby bylo co lovit z vod jezera i v dalších létech. 

Vysadili tedy zde např. 150 tisíc kaprů K² a K³, sedm tisíc línů L²,600 tisíc štiček a podobně.  

/podle Jihočeské pravdy z 24.7 a 18.6 1985 /. 

Lov ryb udicí. 

 V Černé v Pošumaví se poslední srpnový víkend konal 18.ročník Mistrovství ČSSR 

dorostu v lovu ryb udicí. Uspořádáním byla pověřena MO ČRS v Českém Krumlově spolu 

s pobočkou v naší obci. 

Byla vyhlášena šestičlenná druţstva, z nichţ nakonec zvítězili Středočeši s 8,5 kg ulovených 

ryb. Jihočeši obsadili páté místo. 

Ve finále dorostenek zvítězila Šárka Novotná ze Severomoravského kraje, kdyţ ulovila 34 

ryb o celkové váze 3, 07 kg. 

Z dorostenců získal první místo Zdeněk Karafiát, rovněţ ze Severomoravského kraje. 

Jihočech Petr Pfudl skončil třetí. / podle Jiskry z 13.9.1985/ 

Klubovna. 

 Pobočka Čs.rybářského svazu v naší obci dokončuje výstavbu klubovny. Členové se 

vţdy ve chvílích svého volna věnují dokončení zejména vnitřních prací. Pro klubovnu si 

vybrali místo za MNV před dolními druţstevními domy v těsném sousedství domu občana 

Jaroslava Lhoty. 

Členové pobočky věnovali na výstavbu klubovny jiţ přes dva tisíce hodin ve svém osobním 

volnu. 

Tělovýchova. 

Lipenské plány. 

 Lipenské jezero svou nadmořskou polohou i konfigurací okolního terénu patří 

k nejlepším jachtařským vodám v Československu. I větrné podmínky jsou zde nejlepší, ale 

také nejtěţší. Vţdyť mapa vzdušného proudění nad Lipnem patří k základním pomůckám při 

výuce jachtingu. Tak tedy není divu, ţe se tato voda stává kaţdoročně dějištěm významných 

jachtařských podniků. Jejich pořadatelem je jiţ tradičně jachetní oddíl z Černé v Pošumaví. 

Nevelký sportovní areál, sestávající prakticky z jediné budovy loděnice, ve které je skládek, 

dílna, kancelář, šatny i společenská místnost, poskytl zázemí nejednomu tuzemskému i 

cizozemskému závodníku. 

Avšak jachting se stává stále populárnějším sportem, především díky windsurfingu. A tak dali 

v Černé hlavy dohromady, s pomocí přišly i tělovýchovné okresní a krajské orgány a zrodil se 

plán na přestavbu areálu, především na jeho rozšíření. 

 V první etapě to bude postavení mobilních unimobuněk pro ubytování vlastních členů 

i pro závodní kanceláře. To se jiţ téměř dokončuje. K této části patří i výstavba skladu lodí a 

vybudování ochranného bazénu pro kotviště námořních jachet, jejichţ počet kaţdoročně roste. 

 Tím ale plány jachtařů nekončí. V další etapě se chtějí pustit do společné ubytovny. 

Ubytování je totiţ zatím největší bolestí. To se nejvíce ukázalo při M ČSR windsurférů. Spolu 

se závodníky přijelo kolem šesti set lidí, které bylo nutno ubytovat v přilehlém kempu 

s kapacitou 250 osob a dalších místech v okolí. Byl to obrovský úkol, jehoţ plnění by nebylo 

moţné bez porozumění závodníků samých. Ovšem pro velké jachtařské podniky, jeţ jsou 

v Černé schopni zajistit po organizační i technické stránce, je nutné mít dokonalé zázemí.  

 Věřme, ţe ať jiţ v akci „Z“ nebo i ve spolupráci s n.p. Povodí Vltavy, se jim vlastní 

záměry podaří v co nejkratší době realizovat. / podle Jihočeské pravdy z 5.9.1985 /  
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Naši chlapci v atletice. 

 Dne 15.června 1985  se uskutečnil v Nové Včelnici, za nepříznivého  a větrného 

počasí, při teplotě 7°C, krajský přebor ţactva v atletice. Sešlo se zde celkem 415 závodníků 

z 24 oddílů Jihočeského kraje.V některých disciplinách se skvěle umístili i naši chlapci – 

Josef Krcho a Jiří Puritscher / oba ročník 1971/. 

Tak např. ve skoku dalekém  se umístil Josef Krcho, výkonem 557 cm, na 1.místě. V běhu na 

60 m, výkonem 7,6 s. byl Josef Krcho na 2.místě a v hodu diskem, výkonem 21,62 m se na 

6.místě umístil Jiří Puritscher. 

 Ve finále okresu Český Krumlov v plnění odznaku zdatnosti se ze 242 závodníků z 12 

základních škol a Gymnázií umístil na 1.místě Josef Krcho a na 3.místě Jiří Puritscher. 

 Na startu Okresního běhu Rudého práva se sšlo 139 mladých atletů, z nichţ v kategorii 

mladších dorostenců se v běhu na 1500 m umístil na 1.místě Jiří Puritscher v čase 4:46,1. 

 Na předních místech v atletických tabulkách v ČSSR figurují naši chlapci rovněţ na 

předních místech: 

- v běhu na 60 m – čas 7, 6 sec.    – obsadil  7.místo v ČSSR - Josef  Krcho 

- ve skoku dalekém – 545 cm       -  obsadil  5.místo v ČSSR - Josef Krcho 

- v běhu na 100 m – čas 12,8 sec. -  obsadil  6.místo v ČSSR - Jiří Puritscher 

 Tito dva úspěšní chlapci závodící za ZDŠHorní Planá, ukončili v tomto roce svou 

základní školní docházku. 

Josef Krcho nastoupil do učebního poměru elektrikář a dojíţdí do okresu Most a Jiří 

Puritscher se stal ţákem Vojenského automobilního učiliště v Nitře. 

PS VB   a  PPS. 

 Dne 11.dubna 1985 se konala řádná schůze rady ONV v Českém Krumlově na které 

bylo mimo jiné schváleno vyhodnocení socialistické soutěţe jednotek PS VB o putovní 

standartu za rok 1984. Jednotka PS VB Černá v Pošumaví se umístila na 3. místě a obdrţela 

odměnu 1000 Kčs a čestné uznání. 

Jednotka PS VB v naší obci je nositelkou titulu „Vzorná“ a i v roce 1985 patřila mezi nejlepší 

jednotky v okrese. 

 Jednotka PPS získala v roce 1985 rovněţ titul „Vzorná“ a patří mezi nejlepší v rámci 

svazku Sušice. V tomto roce byla téţ vyznamenána medailí „Za výstavbu okresu Český 

Krumlov“. 

Svazarm. 
 Předsedou ZO Svazarmu byl schválen Vladimír Vyšohlíd, který má zásluhu zejména 

na rozvoji modelářství, do kterého zasvětil mnoho mladých. Na úseku střelectví se situace 

poněkud zhoršila, ke konci roku však převzal vedení dětí ve střeleckém krouţku Pavel 

Kučírek. 

Ve výboru Svazarmu nyní pracují Vyšohlíd, Přibylová, Kučírek, Voldřich, Tkačík a Tokár. 

 ZO Svazarmu se snaţí podle svých moţností pořádat i akce branně-sportovního 

zaměření pro mládeţ. Jednou z nich je zejména Sokolovský závod branné zdatnosti, který se 

pravidelně pořádá ve Starém lonu. 

 V roce 1985 se závodilo ve třech kategoriích a tak do 10 let zvítězil Tomáš Kubec, do 

13 let Josef Záškoda a nad 13 let Vašek Holub. Závod byl ukončen opékáním vuřtů a 

odměnou ve formě diplomu, medailemi a věcnými cenami. 

Poţární ochrana. 

 Protipoţární ochrana je zajišťována dobrovolnými sbory v Černé a Bliţné. Poţární 

sbor v Černé má dvě výjezdové skupiny po 11 členech. Prevence je zajišťována v celé obci, 

v objektech MNV, v soukromých domech i drobných provozech. 

Kaţdoročně jsou zjištovány nedostatky v protipoţární ochraně. Ty se poněkud zmenšily u 

majitelů rodinných domků.Není dobré, kdyţ tyto nedostatky trvají i u MNV. Je nutné zajistit 
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přes drobné provozovny nápravu alespoň 2x do roka a proti původcům závad pouţít 

pravomoci přes KOVP. 

 S celkovou činností sborů v Černé a Bliţné je orgán MNV spokojen a doporučuje MV 

NF, aby při vyhodnocování aktivity sloţek NF v obci vzala tuto skutečnost v úvahu při 

odměňování. / z VZP č.28 z 30.1.1986/ 

 

K U L T U R A       V O B C I. 

 
Činnost  Osvětové besedy. 

Činnost Osvětové besedy byla zaměřena na některé hlavní události, které se svým významem 

dotýkaly i naší obce. Akce uspořádané a provedené odpovídaly úrovni obce. OB se nemůţe 

pouštět do akcí rozsáhlých, které by nebylo moţno uskutečnit a splnit. Nemá k tomu ani 

vytvořeny potřebné podmínky, zejména materiální. Otázkou zůstává nutnost vyřešit kádrové 

problémy, protoţe předseda OB, učitel ZŠ Milan Strejc, je občanem Českého Krumlova. Při 

zajišťování a uskutečňování akcí v naší obci musí zde zůstat i ve večerních hodinách a proto 

bylo rozhodnuto zajistit nového vedoucího.Bohuţel se to zatím nepodařilo. 

 OB uspořádala několik výstavek přes MLK, zejména k výročím spisovatelů a 

významným politickým výročím, dále uspořádala promítání filmů v zimním období pro děti 

na Agitačním středisku. 

 Byla uspořádána výstava v sále k 40.výročí osvobození, které se zúčastnily jednotlivé 

sloţky NF a závody v obci, na této schůzi byl i kulturní program, dále byl uspořádán 

lampionový průvod v předvečer státního svátku ČSSR. 

 OB spolupracovala na zajištění MDD, spolu s ČSČK zajistila přednášku s názvem 

„Československo legenda mýtů a jejich odraz v literatuře a umění“. 

 K 28.říjnu se vysílaly relace v místním rozhlase, stejně tak i k VŘSR. Byla uspořádána 

přednáška „Vliv školy a rodiny na harmonický vývoj osobnosti dítěte“ a před vánocemi pak 

prodejní výstava knih a reprodukcí, uskutečnila se beseda s důchodci a večer s výrobou 

vánočních ozdob. 

Místní lidová knihovna. 

 Knihovnicí je i nadále Marcela Novotná, výpůjční doba je kaţdé úterý od 16 do 19 

hodin a kaţdou poslední sobotu v měsíci dopoledne. 

Čtenáři a návštěvníci knihovny. 

 

rok čtenářů Do 14 let 15 – 19 let Počet návštěv 

celkem 

1981 255 96 10 1 504 

1982 239 96 23 1 329 

1983 198 68 19 1 585 

1984 188 65 18  1 474 

1985 168 63 15 1 461 

Pobyb knihovního fondu. 

rok   - přírustky   - úbytky 

1 9 8 1   - 215    - 223 

1 9 8 2   - 485    - 473 

1 9 8 3   - 269    -   - 

1 9 8 4   - 312    - 178 

1 9 8 5   - 236    - 143 
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Výpůjčky podle druhu literatury. 

 

Klasika 1 3 1 - 4 

Společ.polit. 177 118 191 177 175 

Přírodovědná 122 63 104 103 115 

Zemědělská 65 68 50 62 67 

Technická 105 37 50 54 75 

Jiná naučná 269 155 148 147 155 

C e l k e m 739 444 544 543 589 

Beletrie 3 914 3 436 3 950 4 203 4 346 

Mládeţ naučná 198 116 180 165 178 

Mládeţ beletrie 1 571 1 441 1 649 1 366 1 823 

C e l k e m 6 422 5 437 6 323 6 277 6 936 

R O K 1981 1982 1983 1984 1985 

 

 Nejpilnějšími čtenáři naší obce jsou jiţ po několik let : František Fučík / který si 

půjčuje průměrně 10 knih kaţdý týden/ a dále Jan Hadraba, Marcela Novotná, Jiřina 

Němcová, Jan Záhalka, Jaroslav Richter a Ingeborg Danihelková. 

 

S o c i a l i s t i c k á        z á k o n n o s t. 

 V roce 1985 došlo v obci k celkem 40 ti přestupkům, které se týkaly čtyřiceti osob, 

z toho bylo sedm mládeţe do 18 let. Čtrnáct přestupků bylo odesláno do místa bydliště 

přestupce ( jednalo se o rekreanty) a ostatní byly projednány v komisích MNV/ celkem 23 – 

z toho 20 v komisi KOVP a 3 v komisi školské a kulturní/. 3 přestupky byly spáchány pod 

vlivem alkoholu. 

Jaká byla dána opatření: 

3 případy  - nebyl uloţen ţádný trest 

3 případy - přestupek předán zaměstnavateli 

4 případy - napomenutí 

5 případů - veřejná důtka 

8 případů  - peněţitá pokuta v celkové výši 2 500 Kčs 

 Na území obce bylo v roce 1985 způsobeno 5 dopravních nehod, nejvíce v letní 

turistické sezoně. Hlavní příčinou bylo nedání přednosti v jízdě. Došlo k váţnému zranění 

dvou osob. 

 V letní sezoně došlo k zvýšenému porušování Statutu Lipna rekreanty. Většina 

přestupců byla ve věku 16 – 35 let. 

 V roce 1985 došlo ke sníţení počtu míst, kde se shromaţďovala tzv. „závadná 

mládeţ“. Vliv na tuto skutečnost mělo i zvýšení počtu příslušníků VB a pravidelné kontroly 

ze strany OO VB, ale i PS VB a PPS. Přesto však došlo ke krádeţím na VT, kempech i 

chatách. Poklesl však počet přestupků páchaných pod vlivem alkoholu. 

 Během sezony došlo i k pokusům ubytovávat rekreanty bez náleţitého povolení. 

Hlavní zájem o ubytování je od majitelů rodinných domků a chat směrem k rekreantům 

z NSR, Rakouska, ale hlavně z NDR. 

Ubytování v tomto roce mělo povoleno pouze 5 občanů a to v rodinném domě : Václav 

Valnoha; Miroslav Štěrba; Věra Machková a Josef Černý a na chatě: Jan Smo len. 

 Šestnáct osob, které měly blokové oprávnění, uloţilo celkem 22 blokových pokut ve 

výši 4 500 Kčs. 

/ podle VPZ MNV č.28 z 30.1.1986 / 
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P o m o c      d ů c h o d c ů m. 

 Komise sociálně- zdravotní schválila věcnou výpomoc důchodcům takto: 

1/ na uhlí    - Semrové Antonii v hodnotě 595,00 Kčs 

    - Haiţmanové Marii v hodnotě 536, 50 kčs 

    - Danielové Kateřině v hodnotě 551, 50 Kčs 

    - Hrodějové Marii v hodnotě 536, 50 Kčs 

2/ jednorázová finanční - 

  600 Kčs - Peškové Marii, Novákové Marii, Fikarové Anně,  

     Práškové Antonii, Růţičkové Marii 

  300 Kčs - Byčkové Apolonii 

 

P O Š T O V N Í    Ú Ř A D. 

 
 Pošta, jejímţ vedoucím je Jan Voldřich, zaměstnává v mimosezonní době celkem 5 

pracovníků. Z tohoto počtu jsou dvě poštovní doručovatelky – Anna Frischová a Marie 

Macháčová, které mají rozdělen obvod obce a osad a k tomu osadu Hůrka – nádraţí. Osada 

Mokrá patří do obvodu pošty Hořice na Šumavě a poštovní doručovatelkou je zde naše 

občanka Marie Lhotová. 

 Dále je na poště další pracovnice u přepáţky, jeden pracovník v ústředně, který 

pracuje rovněţ jako údrţbář a jedna uklízečka. V sezoně pak přibydou další 2 – 3 pracovníci. 

 Na poštu chodí deset druhů novin a asi 50 časopisů. Z deníků je nejvíce ţádána 

Jihočeská pravda a Rudé právo. Dále jsou dost zastoupeny Zemědělské noviny, Práce, Mladá 

fronta a další. 

Z časopisů jsou nejvíce rozšířeny Myslivost, Rybářství, Zahrádkář, Sedmička pionýrů, Vlasta, 

Praktická ţena a další. 

 V obci je k 31.12.1985 přihlášeno 217 radiopřijímačů, z toho je osm podnikových. 

Televizních přijímačů je přihlášeno 241, z toho 4 podnikové. Jeden televizor připadá zhruba 

na 3 občany, ve skutečnosti je však televizorů více, řada rodin má 2 i 3 televizory. Kolik je 

z toho barevných se přesně neeviduje, ale dá se předpokládat, ţe je jich kolem 20 ks. 

 Měsíčně se na naší poště podá 400 – 450 tiketů Sportky, v sezoně však mnohem více, 

dále asi 10 ks Sazky a 40 ks Matesa. 

 Pracovní doba na poště je aţ na malé vyjímky od 8 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. 

V sobotu je pošta otevřena od 8 do 9 hodin. Sobotní tisk roznáší občanům dobrovolník z řad 

mládeţe. 

 Naši občané měli na poště ke konci roku 1985 uloţeno celkem 4 344 000 Kčs, coţ 

představuje na jednoho občana včetně nemluvňat 5 430 Kčs. 

 

S O D O V K Á R N A. 
 

 Pětiletý plán na roky 1981 – 1985 byl v provozovně splněn. Výroba limonád byla 

překročena zhruba o 2 500 litrů a výroba sirupu o 416 tun. 

V roce 1985 došlo k úpravě cen nealkoholických nápojů v naší republice.Odrazilo se to i 

v poklesu poptávky a začínají být potíţe s plněním plánu nejenom u limonád, ale i u sirupů. 

Od roku 1982, kdy byla neúroda jablek, představuje stále neplnění výkupu přibliţně 30%. 

 Závod v současné době vyrábí značky Citro, Citrokola, Šumavanka, Dia, Aratonic, 

Jugo, Pomo a Sifon a dále do sudů značky Jablečná a Citrokola. 

V roce 1985 se zabudovala nová odparka na sukusy a tak odpadne dováţka do Strakonic, kde 

se dosud odpařování provádělo. Do provozu bude dán parní kotel, především kvůli odparce. 

Vybudovalo se nové sociální zařízení, šatny a kanceláře. 
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Sodovkárna má v současné době 46 zaměstnanců. Vyhlášený socialistický závazek na rok 

1985 byl splněn aţ na dluh výroby ve výši 4000 hl. 

 

  

Z E M Ě D Ě L S T V Í. 
Provoz    Černá. 

 

 Vedoucím provozu je Bohuslav Švarc, agronomem Pavel Wudy, mechanizátor 

Vlastimil Pekárek a Věra Štibraná.Zootechnický úsek řídí Tomáš Suchánek a dále jsou zde 

ing. Pavel Sarauer a Hedvika Přibylová. Ekonomem je Arnoštka Hánová. 

Situace v rostlinné výrobě:  provoz nesplnil výrobu obilovin, plnění na 90 % a umístil se na 5. 

místě. Nízké výnosy byly zejména u ječmene, ale hlavní příčinou byly nepřiměřené ztráty při 

sklizni. 

 Výroba zelené hmoty byla splněna na 106% a provoz se umístil na 3. místě. Oproti 

předešlým létům se situace v této oblasti podstatně zlepšila, ovšem kvalita vyrobených senáţí 

je velmi nízká. Úkol předpokládal ţe do 1 aţ 2 jakostní třídy bude zařazeno 80%, provoz však 

měl v těchto třídách zařazeno pouze 39% senáţí a siláţí. 

 Nejlépe si provoz vedl v plnění výroby stonkového lnu, který splnil na 108% a umístil 

se na 1. místě.Rovněţ výroba lněného semene byla splněna na 143%. V roce 1985 to byl 

mimořádný úspěch, protoţe na ostatních provozech zůstal len přes zimu a musel být na jaře 

na 68 ha zaorán. 

 Za období 7.pětiletky splnil provoz Černá obiloviny na 91%, objemnou píci těsně na 

100% a stonkový len téţ na 91%. 

 Předpokladem dosaţení vyšších výnosů u všech plodin je mimo jiné i obsah humusu 

v půdě. Provoz produkuje chlévské mrvy jen tolik, co stačí na vyhnojení necelých 20% orné 

půdy, kdyţ potřeba by byla minimálně 25%. 

 Ve spotřebě čistých ţivin NPK vykazuje provoz 179 kg/ha, coţ je 6.místo na 

závodě.Ovšem z 1 kg čistých ţivin NPK provoz vyprodukoval 24,83 Kčs produkce, coţ je 

nejvíce, kdyţ např. Frymburk jen 16,74 Kčs a Horní Planá 21,19 Kčs. 

Produkce rostlinné výroby: 

 

P l o d i n a Plán v tunách Skutečnost v tunách % plnění 

Obiloviny 1 736 1 567 90,26 

Len stonek 221 239,5 108,37 

Len semeno 15 21,4 142,67 

Sláma 1 802 1 802 100,00 

Zelená píce 18 300 19 470 106,39 

 

Produkce RV v Kčs  - 6 350 000  

Produkce RV na 1 ha v Kčs - 4 440 

 

Situace v ţivočišné výrobě: zde byl splněn plán v mléce, nádoj na dojnici byl po Světlíku 

druhý nejlepší. Přírustky skotu splněny nebyly. 

 Celkově byl provoz Černá v ţivočišné výrobě nejlepší na závodě a splnil na 102%, 

výkony splnil ještě provoz Milná. 

 V dojivosti byla nejlepší stáj Mokrá s průměrem 10, 92 l, kdyţ překročila plán o 

36 342 l. Úkol překročila i stáj v Černé a to o 11 839 l a stáj Muckov I. o 2 647 l. 

Nejniţší dojivost a to 8,97 l vykázala stáj Muckov II, která nesplnila o 11 788 l. Rovněţ 

kravín v Bliţné nesplnil o 10 626 l mléka. 

Provoz Černá měl v roce 1985 i nejméně přesčasové práce. 



 48 

U k a z a t e l  plán Skutečnost 

Skot celkem ks 860 895 

Z toho krávy ks 560 572 

Narození telat 709 680 

Dojivost na dojnici a den v l 9,97 9,78 

Roční dojivost na dojnici v l 3 640 3 570 

Výroba mléka v l 2 075 000 2 094 190 

Dodávka mléka v l 1 950 000 1 967 710 

Přírustek jalovic v kg 0,603 0,560 

Přírustek telat v kg 0,804 0,776 

Přírustek skotu celkem v kg 0,719 0,673 

Krmné dny brojlerů 4 800 000 4 764 310 

Úhyn telat v ks 23 18 

Maso celkem v kg 247 800 284 090 

PRODUKCE  Ţ V v Kčs 10 080 000 10 260 000 

 

Na provoze Černá pracovalo v roce 1985 celkem 90 pracovníků, kteří vytvořili výkony 

v hodnotě 16 581 000 Kčs. Na 1 pracovníka to bylo 184 233 Kčs. 

Hrubá zemědělská produkce činila 16 610 000 Kčs na plán 16 457 000 Kčs. 

Průměrná mzda činila 2 967 Kčs na pracovníka. 

 

Provoz  Pomocná výroba. 

 

 Koncem roku došlo ve vedení provozu k některým změnám. Dosavadní vedoucí Jan 

Račák byl jmenován vedoucím provozu Frymburk a novým vedoucím byl ustanoven Václav 

Čábela, dosud jako vedoucí autodopravy. 

Provoz Pomocná výroba se člení na: 

- dílny a opravárenství  - vede Milan Novotný 

- autodoprava   - vede Jiří Purotscher 

- sklady a sušárenství  - vede Bohuslav Ondráček 

 Ekonomkou provozu je Drahomíra Čunátová, referentem dopravy Marcela Koutná a 

skladnicí Dana Barešová, která vystřídala Marii Reiserovou. 

 Pomocná výroba zajišťuje zejména opravy traktorů a nákladních a osobních 

automobilů. Je zde vybudována mazací linka, provádí se seřízení geometrie řízení, výměna a 

vyvaţování pneumatik, opraváři zajišťují bezporuchový chod všech sušících zařízení na 

závodě. 

 Autodoprava zabezpečuje vlastní práce v rostlinné výrobě, zejména hnojení 

organickými a průmyslovými hnojivy, v linkách převáţně ve dvou směnách zajišťuje sklizeň 

senáţí a siláţí a hmoty na granulační linku, vyváţí kejdu a močůvku, zajišťuje odvoz zrna od 

kombajnů, naváţí stavební materiál, vyváţí vagony s hnojivy, krmivy, palivy a stavebním 

materiálem, převáţí dobytek, vyváţí kontejnéry s chlévskou mrvou, autobusem zajišťuje 

sociální a rekreační poţadavky a provádí celou řadu dalších potřebných prací. To vše 

samozřejmě za limitovaný příděl nafty a za nedostatku řidičů. 

 V určených prostorách jsou uloţena osiva a krmiva a protoţe v prostorách PV jsou i 

sklady provozu MTZ, jsou zde uloţeny i náhradní díly a stavební materiál. 

Pracovníci PV zabezpečují provoz sušiček BS-6 a Kolman v Černé a Schirocco a Tmáň ve 

Frymburku. 
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 Sušička BS-6 byla určena k sušení zelené hmoty, postupně však omezením topného 

oleje se přešlo na sušení pouze v období ţňových prací. V roce 1986 bude na této sušičce 

zainstalován kotel typu „Klemza“, který vyuţívá k topení dřevní hmotu. 

 Na tvarovací lince nad suškou BS-6 se celoročně vyrábí granulované krmivo ze slámy 

a přídavku šrotu, minerálních látek a dalších podle stanovené receptury. 

Na PV se rovněţ uskladňuje část lněných tobolek, které se zde dosouší ventilátory. V prostoru 

areálu podél silnice na D.Vltavici je postavena ocelokolna n. p. Čemolen kde se uskladňuje 

stonkový len. 

 Pod Pomocnou výrobu spadá i sedlářství, kde pracuje důchodce Petr Bárta z Horní 

plané a dosud se zabývá opravou řemenů, plachet, koňských postrojů a chomoutů. 

 V prostoru areálu jsou dále garáţe, mycí rampa, čerpací stanice a betonové plato 

k uloţení zrna v období ţní. 

 Zaměstnanci PV si v prostoru bývalé truhlárny vybudovali novou společenskou 

místnost, která slouţí i jako jídelna. 

 Areál má zajištěnu nepřetrţitou ostrahu objektů. 

 

PŘÍRODNÍ    A    KLIMATICKÉ   PODMÍNKY. 

 
LEDEN  - teplotně velmi podnormální, bylo 9 dnů s teplotou pod -10°C a 6 

dnů s teplotou pod -20°C. Nejstudenější byl 7.leden, kdy bylo v obci naměřeno – 35°C. 

Silné mrazy začaly od 4.1 a trvaly do 19.1, pak přišla menší obleva, pouze 23.1 byla teplota 

nad nulou a pršelo. 

V lednu bylo 8 dní sněhových, po Novém roce leţelo 4 cm sněhu, kolem 12.1 to bylo 22 cm, 

ale koncem měsíce sníh úplně zmizel. 

Mrazy přinesly mnoho potíţí zejména zemědělcům, půdní prostory pro výkrm brojlerů rychle 

vychládaly a muselo se provádět přitápění teplým vzduchem. Nepříznivě se mrazy projevily i 

v místní Sodovkárně, protoţe začaly praskat láhve. Problémy byly se startováním aut, teplota 

se v kritické dny drţela po celý den kolem -20°C. Byl to nejstudenější leden za poslední 

období. 

ÚNOR   - sníh se drţí pouze na severních stranách / Bliţná, D.Vltavice/. 

Sněţit začíná 8.2 a za tři dny napadlo 20 cm sněhu. Pak dochází znovu k prudkým poklesům 

teplot, od 12.2 je jiţ -26°C a nízké teploty pod -10°C se drţí aţ do 21.února. Následující den 

znovu sněţí, sněhu pak leţí 30 cm, ale koncem měsíce dochází k oteplení a sníh zmizí úplně. 

V únoru bylo sedm dní s teplotou pod -10°C a 3 dny , kdy bylo pod -20°C. Nejstudenější byl 

12.únor ( -26°C) a nejteplejší 2.únor ( + 4°C). V měsíci v šesti dnech sněţilo a ve dvou pršelo. 

BŘEZEN  - teploty se pohybují v mezích normálu, sněţí od 17 do 19.března 

a napadne 35 cm sněhu, za tři dny je ho však jiţ jen 15 cm a ke konci měsíce není 

ţádný.Teploty během dne se pohybují nad nulou. Nejstudenější byl 21.březen/ první jarní den 

s teplotou -8°C/ a nejtepleji bylo 31.3, kdy byla ranní teplota 12°C. V 11 ti dnech sněţilo( i 

kdyţ jen lehce) a ve 3 pršelo. 

DUBEN  - jiţ od samého počátku měsíce jsou teploty přes den větší neţ 

15°C. 6.4 je silný vítr s bouřkou a začíná deštivé období trvající do 18.dubna. Pak se vyčasí, 

teploty kolem 20°C, ovšem 23.4 dochází k ochlazení, začínají sněhové přeháňky a ranní 

teploty klesají pod bod mrazu. Tak to trvá aţ do konce měsíce, déšť se sněhem doprovázené 

silným větrem, teploty přes den maximálně do +3°C. Sněhových dnů bylo pět a deštivých 12, 

nejstudenější byl 29 duben ( 0°C) a nejteplejší 24 duben ( 25°C). 

KVĚTEN  - rovněţ počátek května se vyznačuje přeháňkami deště se 

sněhem, větrem a nízkými teplotami. Teprve od 10.5 přichází teplejší období, ale od 15 

května znovu prší aţ do 23.5. V této době se teploty pohybují kolem 15°C.Od 24.5 je opět 
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pěkné teplé počasí, jen poslední tři dny měsíce prší. V květnu pršelo 13 dní, nejstudenější byl 

2.květen( +1°C) a nejteplejší 27.květen. Bylo šest dnů s teplotou nad 25°C. 

Lipenská přehrada je v tomto období naplněna prakticky aţ k maximu. Místa, která nikdy 

nebyla pod vodou / pláţe a křoviny/ jsou nyní zatopena. Mnoho vody leţí na polích. 

ČERVEN  - hned 1.června je pěkný letní den, 2.6 však prší, 3 – 6.6 je znovu 

pěkně, od 7 do 13.6 prší, 14.6 je pěkně a teplo, 15.6 prší, 16.6 je pěkně, 17 – 18.6 prší, 19.6 je 

pěkně, 20 – 28.6 prší a 29 – 30.6 je pěkně – jako na houpačce!!Měsíc červen byl velmi 

nestálý, dennodenní zvraty, oproti předcházejícím červnům studený s celkem 19 deštivými 

dny. Nejstudenější byl 19.červen ( 0°C) a nejteplejší 6 červen. Dnů s teplotou nad 25°C bylo 

pět. 

ČERVENEC  - i červenec začíná deštěm, ale od 3.7 aţ do konce měsíce je 

poměrně teplé počasí i kdyţ 12 dní v měsíci prší, většinou však dopoledne a odpoledne je 

teplo a slunečno. Největší dešťové přeháňky doprovázené bouřkou jsou 21.7 a 29 července je 

opět silná bouřka s větrem, deštěm a dokonce s kroupami. 

Nejstudenější byl 1.červenec a nejteplejší 14.7. 

SRPEN  - pršet začíná 4 srpna , prší do 8.8, pak je jeden den pěkně a znovu 

prší. Od 12 do 16.8 začíná teplejší období, které vyvrcholí mezi 26 – 28.srpnem doslova 

tropickými teplotami. 

Dne 16.8 je bouřka s deštěm a prší do 20.8.Pak je mimo 26 srpen, kdy prší, poměrně pěkné a 

teplé počasí aţ do konce měsíce. 

Nejstudenější byl 8 srpen / 11°C/ a nejteplejší 14.srpen. V měsíci bylo 10 dnů deštivých a 13 

dnů s teplotou nad 25°C. 

ZÁŘÍ   - od 2 do 9.září většinou prší. Pak je do 14.9 poměrně teplo, 16.9 

prší a pak je slušné, slunečné počasí aţ do konce měsíce. V září tedy pršelo 8 dní, 

nejstudenější byl 8.9 a nejtepleji 25.9, nad 25°C byly 4 dny. 

ŘÍJEN   - měsíc začíná poměrně teplými dny, přes den je kolem 20°C, coţ 

trvá do 8.10. Od 9.října začíná pršet, pouze 13.10 je slunečno, pak 14 – 15.1 znovu prší, od 16 

do 18 října je slunečno, 19.10 prší a od 20 října aţ do konce měsíce je pěkné slunečné počasí. 

V poslední dekádě se objevují ranní mrazíky. Nejstudenější byl 29.říjen a nejteplejší 4 říjen. 

Deštivých dnů bylo v měsíci šest. 

LISTOPAD  - začátkem měsíce prší, 3 a 4.11 je pěkně slunečno, 5.11 prší a 

6.11 napadl první sníh, který však druhý den zmizel. 9 a 10.listopadu prší, na Martina začínají 

mrazy, nízké teploty jsou pak i přes den a od 13 listopadu začíná sněţit. Do konce měsíce pak 

stále mrzne a sněhu leţí 30 cm. V měsíci 6 dní pršelo a 9 dní sněţilo. Nejstudenější byl 18 

listopad a nejtepleji bylo 9.11. 

PROSINEC  - dochází k mírnému oteplení, přes den je kolem + 10°C, ranní 

teploty se pohybují v rozmezí + 4 aţ 6°C. Od 9.12 však začíná přituhovat, sníh jiţ v té době 

není ţádný, 11 prosince jsou přeháňky deště se sněhem a od 16 do 20.prosinec prší. Od 21 do 

23.12 je slunečno, na Štědrý den ráno mráz -7°C a přes den mlha s teplotou +1°C. Stejné 

počasí je aţ do 29.12, ten den prší, večer sněţí a rovněţ na Silvestra jemně sněţí, takţe 

koncem roku leţí jen 1 cm sněhu. 

Deštivých dnů bylo v prosinci osm a sněhové pouze tři. Nejstudenější den byl Silvestr a 

nejteplejší 5.prosinec. 

 

V roce 1985 bylo celkem 101 deštivých dnů, 43 dnů sněhových, 16 dnů s teplotou pod -10°C a 

9 dnů pod -20°C. Dnů s teplotami nad +25°C bylo 44. 

Nejstudenějším měsícem byl leden a nejteplejším červenec. Nejvíce sráţek spadlo v červnu a 

nejméně v říjnu. Průměrná ranní teplota byla za rok + 2,67°C / mé amatérské měření kolem 6 

hodiny ranní v bytě /. 
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Přehled teplot v letech 1979 – 1985 – neoficiální měření  ráno v 6.00 v bytě Bliţná/Černá. 

/Bliţná 1979 – 1981/ 

 

Měsíc/ rok 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Leden -10,4 -8,1 -9,0 -9,6 -0,1 -3,8 -10,4 

Únor -3,7 -3,7 -5,6 -8,6 -6,9 -5,5 -8,0 

Březen 0,1 -2,4 0,9 -3,2 0,06 -4,0 -1,5 

Duben 1,3 -1,1 0,3 -1,3 4,2 0,2 1,2 

Květen 6,7 2,7 6,4 5,3 7,1 5,7 8,1 

Červen 10,4 8,2 9,7 9,6 10,0 8,6 8,7 

Červenec 6,2 8,3 10,3 11,9 13,9 10,2 11,8 

Srpen 5,6 10,6 10,3 10,8 11,8 10,3 11,1 

Září 3,7 7,4 8,1 10,0 8,1 8,2 8,5 

Říjen 1,3 2,7 4,3 5,6 4,6 5,2 3,7 

Listopad 0,03 -2,2 0,7 1,4 -2,3 0,7 -2,1 

Prosinec -0,4 -6,3 -6,6 -0,6 -4,6 -3,5 0,03 

∑ teplot 644 493 918 947 1 426 1 294 978 

Ø teplota 1,76 1,35 2,51 2,59 3,91 3,54 2,67 

 

 Z tabulky je zřejmé, ţe nejteplejším rokem ze sledovaných byl v katastru naší obce rok 

1983 a nejstudenějším rok 1980. Vůbec nejteplejší byl červenec 1983 a nejstudenější leden 

1979. 

 

O B Y V A T E L S T V O. 

 
Na návrh ÚV KSČ, ÚV NF, vlády ČSSR, vlády České a Slovenské socialistické republiky a 

ÚRO, propůjčil president ČSSR k 1. květnu 1985 obyvatelce naší obce –  

HANĚ   KORTÁNOVÉ        -    ŘÁD    PRÁCE    ! 

 
 Ve Zpravodaji OZ Frymburk č.5/1985 se dočteme, ţe toto vysoké státní vyznamenání 

bylo Haně Kortánové uděleno za výborné výsledky v pracovní a politické oblasti. V celém 

svém ţivotě se vysoce angaţovala za budování naší socialistické vlasti a za realizaci politiky 

KSČ. V chovu dojnic má dlouholetou praxi, dosahovala vţdy nadprůměrných výsledků a je 

hodnocena jako svědomitá a obětavá pracovnice. 

O přebírání Řádu práce ve Španělském sále v Praze Hana Kortánová vypráví: „Jsou to 

opravdu nezapomenutelné okamţiky. Slavnostně ozářený sál, příchod delegace vedené 

prezidentem republiky Gustávem Husákem. A pak uslyšíte svoje jméno, stojíte v řadě spolu 

s druhými bez rozdílu, zda pracujete v továrně, na poli, či ve Výzkumném ústavu a přijímáte 

blahopřání těch, jeţ jste dosud znali jen z televize nebo rozhlasu. Mě se v tu chvíli 

podlamovala kolena a oči zalévaly slzami“. ( Jihočeská pravda 31.5 a ŠUMAVA 5/85 ) 

 Hana Kortánová ţije mezi námi, jiţ přes deset let je poslankyní MNV, je členkou CZV 

KSČ při OZ Frymburk, kandidátem pléna OV KSČ, členkou zemědělské komise při OV KSČ 

a členkou výboru ZO KSČ provozu Černá. 

 Narodila se v roce 1943 v Praze. Po ukončení základní školy absolvovala jednoroční 

učňovskou zemědělskou školu a uţ v 15 ti letech začala pracovat v ţivočišné výrobě na 

hospodářství Hodňov, Státního statku Černá, kam se otec s celou rodinou přestěhoval. 
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Zprvu se starala o mladý skot a pak přešla k dojnicím. V současné době pracuje jako 

ošetřovatelka dojnic na provoze Černá. Uţitkovost stáda o které pečuje s dalšími 

ošetřovatelkami přesáhla 3 600 litrů na dojnici. 

Hana Kortánová je nositelkou státního vyznamenání Za vynikající práci a odznaku Vzorný 

pracovník Oborového podniku Šumava. 

O propůjčení Řádu práce informovala řada novin a časopisů / Jiskra, Jihočeská pravda, 

Zemědělské noviny, Podnikové noviny OPŠ, Zpravodaj OZ Frymburk / ale i Československá 

televize. 

 

 Ke dni 9.května 1985 obdrţela státní vyznamenání  - Za vynikající práci  -  další 

naše občanka  -  RŮŢENA    HLÁVKOVÁ. 
 Pracuje jako ošetřovatelka dojnic na provoze Černá. Od mládí pracuje v zemědělství, 

zejména v ţivočišné výrobě. O svěřené stádo se vţdy pečlivě a svědomitě stará a po celou 

dobu svého působení dosahuje více neţ průměrných výsledků. 

 

N a r o z e n í     d ě t í. 

 

V roce 1985 se narodilo celkem 7 dětí. Jsou to: 

Martin  FOLTA  - 24.března 

Petr  KANTOR  - 11.června 

Hana  VALÍČKOVÁ - 19.června 

Erika  KUCZMANOVÁ - 10.července 

Tereza  POLÁKOVÁ  - 30.srpna 

Karolína KŘENKOVÁ  - 11.září 

Jitka  MUSILOVÁ  - 14.září 

 

O d e š l i    z     n a š i c h    ř a d. 

 

V roce 1985 zemřelo 11 občanů. Jsou to: 

Václav  RŮŢIČKA  - ročník 1899 

Rostislav PEKÁREK  - 1934 

Marie  VÁCHOVÁ  - 1917 

Anna  VAČKÁŘOVÁ - 1920 

Václav  KLEMENT  - 1939 

Zuzana BANDUROVÁ - 1907 

Vilém  KNOTEK  - 1929 

Jindřiška SLADKOVSKÁ - 1913 

Kristína MACHÁČKOVÁ - 1913 

Petr  MORONG  - 1910 

Josef  MACHÁČEK  - 1909 

 

 V roce 1985 odešlo z obce celkem 35 občanů a přistěhovalo se jich 17. Stav občanů 

v obci ke dni 31.12.1985 = 797 lidí. 

Úbytek obyvatelstva je zaznamenáván kaţdoročně zejména u mladých lidí. V obci ţije ke 

konci roku 187 dětí do 15 let, občanů nad 60 let je 72 a nad 70 let celkem 27 občanů. 

Muţů je v obci 419 a ţen 378. 

Nejstaršími občany jsou: Marie Haiţmanová ( 88 let); Kateřina Danielová ( 82); Aloisie 

Prášková ( 82); Marie Růţičková ( 82); Martin Semro (81); Apolonie Byčková (80); Marie 

Hrodějová (80). 

Nejmladším občánkem je: Jitka Musilová ( 111 dní). 
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V roce 1945  - v roce osvobození – se narodili tito občané: Milan Novotný; Václav Valnoha; 

Štefan Temiak; Josef Maruška; Pavla Flórková a Mária Lukešová. 

 

 
Rekreační    zařízení    OP   Šumava. 

 

 Z bývalého schwarzenberského statku na Jestřábí, který byl později vyuţíván Státním 

statkem Černá, vyrostlo v roce 1985 moderní rekreační zařízení Oborového podniku Šumava 

se sídlem v Českém Krumlově. 

 Dvůr Jestřábí jsem poznal v roce 1971, neboť byl součástí hospodářství Bliţná, kde 

jsem nastoupil jako vedoucí. Pro ekonomiku celého hospodářství mělo Jestřábí docela 

podstatný význam, protoţe se zde do značné míry odehrával ekonomický výsledek 

v ţivočišné výrobě. Byly zde ve dvou stájích umístněny chovné jalovice, dále zde byli prasata 

a nad stájemi v půdních prostorech drůbeţí brojleři. 

Ve dvoře tehdy bydlel Josef Vála s rodinou. Krmil jalovice v pravé stáji a druhou stáj krmil 

František Malý, který bydlel v domě venku před dvorem. O kuřata se starala Ludmila Válová, 

provdaná Mouchová. Přírustky u jalovic byly poměrně slušné, u kuřat byly vysoké úhyny, 

velká spotřeba jádra a nízké přírustky. Vůbec nejhorší situace byla u prasat, kde se přírustky 

pohybovaly kolem 30 dkg na kus a den. Krmiči se zde střídali, docházeli z Bliţné. V zadní 

části budovy byly dvě velké stodoly, které se vyuţívaly k uskladnění sena. 

 Z hygienického hlediska bylo však hospodaření dále neúnosné. Hned za stodolou bylo 

vybudováno veřejné tábořiště Jestřábí III., turistů přijíţdělo stále více a z objektu vytékala 

močůvka, často aţ přes silnici a šířil se zápach všude kolem. Postupně se upustilo od chovu 

prasat, pak kuřat a v roce 1975 skončilo se i s odchovem jalovic. 

 Oborový podnik Šumava přišel  v dalších létech s nápadem,vyuţít těchto budov 

k rekonstrukci a výstavbě rekreačního zařízení. Stodoly i obytné budovy byly poznamenány 

stářím a tak došlo k jejich demolici. Aby však byl zachován starý styl stavby, byla pravá dolní 

budova ponechána a zmodernizována. 

 Koncem května 1985 / jak píše Jiskra z 31.5.1985/ bylo školící a rekreační zařízení 

Jestřábí slavnostně otevřeno. O symbolické přestřiţení pásky poţádal ředitel Oborového 

podniku Šumava ing.Bohuslav Olšan tajemníka ÚV KSČ Františka Pitru. Slavnostního aktu a 

prohlídky zařízení se dále zúčastnili: vedoucí tajemník KV KSČ Miroslav Slavík, ministr 

zemědělství a výţivy ČSR Vladislav Třeška, tajemník KV KSČ Adolf Chrt, vedoucí tajemník 

OV KSČ Josef Maňák a další hosté. 

 Objekt byl pořízen nákladem téměř 15 mil. Kčs. Kapacitě 120 lůţek je přizpůsobena 

kapacita kuchyně, jídelny, klubovny a baru. Celý areál je rozdělen na dva ubytovací pavilony 

s jídelnou, kotelnou a uhelnou. Jídelna je spojena s terasou. 

 Od samého počátku je areál dílem pracovníků Oborového podniku. V měsících červnu 

aţ srpnu bude slouţit pro rekreaci pracovníků jednotlivých odštěpných závodů a počítá se i 

s výměnnou rekreací. 

 Současně s výstavbou vznikla i nová silnice, byl vybudován nový zdroj vody na 

Radslavi, odkud je přívod směrem na vrch Lískovec nad Bliţnou a odtud na Jestřábí. 

Postupně se zde má vybudovat i lyţařský vlek. 

 Vedoucím celého zařízení se stal Josef Bárta, bytem v Hodňově, dříve vedoucí 

Závodních kuchyní OZ Frymburk. 

 V dalších různých profesích zde pracuje řada lidí z naší obce. Areál na Jestřábí je 

skutečnou dominantou této části rekreační oblasti Lipenské přehrady a svým stylem do 

krásného prostředí dobře zapadá. 
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Š k o l a     v      p ř í r o d ě. 

 

 Vzhledem k zhoršené situaci v Severočeském kraji a zejména v okrese Most, bylo 

uvaţováno o výstavbě školy v přírodě v naší obci. O situaci informoval občany na 25.VPZ 

MNV dne 26.6.1985 předseda MNV Jaroslav Zimmermann. 

 Jeho zpráva se týkala výběru stanoviště pro výstavbu ŠvP a bylo konstatováno, ţe naše 

obec má velmi ideální podmínky pro její výstavbu. Uvaţuje se o kapacitě 640 dětí a zde je 

nutné nejprve vystavět čisičku odpadních vod, která by současně slouţila i obci. Byla by 

vybudována s dostatečnou kapacitou a ONV Most s tímto návrhem souhlasil. 

 Záporným bodem je však nedostatek vody, protoţe vodovod Slavkovice vydává 

maximálně 5l/sec. a v suchých létech pouze 2 l. Potřeba pro ŠvP je však kolem 6 – 8 l/sec. 

 Byl podán návrh, aby jako zdroj pitné vody byla vyuţita bývalá šachta dolu Josef, 

který byl vybudován v r. 1898 a slouţil svému účelu aţ do roku 1938. Vteřinový výdej je 10 – 

17 l vody. Proti tomuto návrhu se však důrazně postavili zástupci Tuhových dolů, kteří tvrdí, 

ţe v prostoru této šachty se nachází velmi drahý a za devizy dováţený vločkový grafit a ţe 

jeho těţba bude obnovena. Tím by samozřejmě došlo ke změně celé situace, protoţe se 

počítalo, ţe tento zdroj posílí vodou i další plánovanou výstavbu obce, ať jiţ se jedná o areál 

sluţeb MNV, profesionální poţární stanici, výstavbu dalších bytů i výstavbu společného 

kulturního a nákupního střediska. 

 Hlavním šéfem přes ŠvP při Ministerstvu výstavby je ing. Kostečka, který byl pověřen 

projednat tuto situaci s generálním ředitelstvím Rudných a nerudných dolů. 

Zatím však není ujasněno, zda by se jednalo o 640 dětí nebo poloviční počet. ŠvP by se měla 

stavět v prostoru za druţstevními bytovkami směrem k Olšině. 

 

N o v á     v ý s t av b a. 

 

 Odštěpný závod Frymburk zahájil výstavbu nové čtyřbytovky v naší obci. Staví se na 

místě zlikvidovaného objektu bývalé Macháčkoviny a domu občana Macháče. 

Tato čtyřbytovka by měla být ukončena v roce 1986 a bude slouţit zaměstnancům provozu 

Černá a Pomocná výroba, kde byl zaznamenán pokles pracovníků. 

 Další šestibytovka se začne stavět v osadě Bliţná na místě bývalého hřiště oproti 

budově čp.6, nyní rekreační zařízení n.p.Staviva. I zde půjde o doplnění pracovníků na farmě 

Bliţná. 

 

Z d r a v o t n í     s t ř e d i s k o. 

 

 Od roku 1985 nefunguje v naší obci pravidelná nepřetrţitá pohotovostní zdravotní 

sluţba. Podle orgánů hygieny  nejsou dostatečně zabezpečeny hlavní hygienické podmínky a 

dostatek místností pro personál. Tato sluţba byla převedena do nově vybudovaného 

zdravotního střediska v Horní Plané. 

 V obci nadále zůstává praktický lékař pro dospělé / MUDr. Věra Krepsová/ vţdy 

v pondělí, ve středu a pátek. Dále dojíţdí  3x týdně dětský lékař / MUDr. Jan Indra/ a ve 

středu ordinuje zubní lékař / MUDr. Solfronk/. 

 Ze strany MNV byly podniknuty určité kroky k moţnosti přestavby zdravotního 

střediska, případně k výstavbě nového v obci v akci „Z“. Zatím však není moţno získat 

poţadovaný projekt na výstavbu. 

R e k o n s t r u k c e    o b c h o d u. 
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 Vzhledem k tomu, ţe samoobsluha potravin v naší obci jiţ svými prostory nestačí pro 

zabezpečení dostatečné a rychlé obsluhy, bylo přikročeno k rekonstrukci. Prodejna se rozšíří o 

dřívější skladovací prostory a část bude přistavěna. 

V posledním čtvrtletí roku se tak prodejna přestěhovala do náhradních prostor a to do budovy 

bývalé Mateřské školy uprostřed obce / bývalá fara/. Prostory jsou zde stísněné, ovšem je 

naděje, ţe do zahájení rekreační sezony bude prodejna hotova a pro nakupující bude lépe 

odpovídat, i kdyţ to bude stále málo. 

 Vedoucí prodejny je Růţena Študlarová, další prodavačky jsou Anna Augstenová, 

Marie Dubová a Jaroslava Schallenbergerová. 

 Na rekonstrukci obchodu, která probíhá v akci „Z“, pracují kaţdou sobotu občané a 

sloţky NF a během týdne zaměstnanci MNV. Za rok 1985 bylo na rekonstrukci obchodu 

odpracováno celkem 1 482 brigádnických hodin. Ze sloţek nejvíce odpracovala ZO ČSPO a 

to 179,5 hodiny. 

 

A u t o b u s o v á     z a s t á v k a. 

 

 Protoţe dosavadní zastávka autobusových spojů, která je v prostřední části obce oproti 

objektu bývalé fary, jiţ z hlediska bezpečnosti provozu nevyhovuje svému účelu, přistoupil 

MNV k výstavbě nové autobusové zastávky v akci „Z“. 

 Přibliţně na jedné třetině parkoviště před ubytovnou MNV, se ţelezným zábradlím 

ohradil určený prostor, postavila se čekárna a stranou od zastávky se vybudovaly veřejné 

toalety. Celý prostor pak bude vhodně ozeleněn. 

 Čekárna však byla postavena bez jakékoliv ochrany ze stran, je otevřená a vystavena 

všem nepříznivým povětrnostním podmínkám. Zde je nutno vyjádřit názory a mínění většiny 

občanů, ţe vybudovaná čekárna neplní svůj účel. Stejně tak vybudované toalety nebyly do 

konce roku zprovozněny. 

 

L e t n í    k i n o. 

 

 Sezona v LK byla zahájena v sobotu 15.června a ukončena 31.srpna. Začátky 

představení jsou upraveny vzhledem k letnímu času od 21 a 21.30 hodin. 

 V roce 1985 bylo za 78 dní provozu odehráno 68 filmů. Z produkce českého filmu to 

bylo 18 titulů, 8 filmů bylo sovětských a 8 amerických. Dále se hrálo po sedmi francouzských 

a anglických, šest italských, čtyři byly z NDR a čtyři z NSR, dva filmy maďarské a po 

jednom australský, polský, bulharský a novozélandský. Celkem se promítaly filmy z produkce 

třiceti zemí.Nejúspěšnějšími filmy byly: E.T.Mimozemšťan; Winnetou I. a II.; Afričan; 

Tarzan; Operace Banzaj; nerovný zápas a Souboj Titánů. 

 

A m a t é r s k á    v ý t v a r n á    t v o r b a. 

 

 Okresního kola amatérské výtvarné tvorby AMO – 85, které se zúčastnilo 28 autorů, 

kteří vystavovali 177 prací z oblasti kresby, malby, uţité grafiky a tvorby a uţité tvorby se 

rovněţ zúčastnila svými pracemi i naše občanka Monika Záhorová. 

 Odborná porota, jejímţ předsedou byl akademický malíř Stanislav Zadraţil, provedla 

zhodnocení a výběr prací do krajského kola. Z okresního do krajského kola postoupila i 

Monika Záhorová dvěma pracemi – Leden a Zimní krajina. 

 Výstava těchto prací se konala od 30 března do 13 dubna 1985 v městském museu 

v Blatné. 
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ZÁVĚREČNÉ      HODNOCENÍ     ROKU. 

 
 Černá v Pošumaví jako obec místního významu s rekreačním posláním, má v lipenské 

oblasti své opodstatnění  a svou polohou  je významnou obcí celé rekreační oblasti. 

Budoucí rozvoj bude ovlivněn i nadále ve směru dalšího upevnění a rozvoje na zemědělském 

úseku, modernizací techniky a dalším rozvojem Sodovkárny v obci. Nadále bude zajištěna 

těţba tuhy a ještě více se vylepší a zrekonstruuje zařízení pro rekreaci a s ní spojené sluţby. 

 Pozornost ze strany MNV bude soustředěna zejména na některé hlavní akce jako: 

 výstavba poţární zbrojnice / projekt zpracovává Chemoprojekt Písek a po 

průzkumných vrtech vznikly určité potíţe v tom, ţe bylo zjištěno, ţe půda v prostoru 

navrhované stavby nemá potřebnou nosnost a původní projekt bude nutno 

přepracovat/ 

 výstavba dílen a areálu sluţeb MNV 

 posílení vodních zdrojů v obci 

 výstavba Školy v přírodě 

 výstavba střediska společenského ţivota / náhradou bude zatím přikročeno 

k rekonstrukci zařízení Osvětové besedy, tj.sálu a agitačního střediska (projekt 

zpracovává Čulík z Kájova)/ 

 výstavba centrální čističky odpadních vod 

 rozšíření dalších sluţeb v obci 

 zřízení nové skládky tuhých odpadů 

 modernizace obchodní sítě, závodního veřejného stravování a ubytovacích objektů 

 úprava veřejných prostranství a ozelenění obce 

 rekonstrukce prostorů pro bytové jednotky pro zaměstnance sluţeb MNV 

 modernizace areálu Letního kina 

 adaptace bývalé budovy MŠ na detašovanou třídu Lidové školy hudební 

 rozšíření sportovní základny jachtingu v obci 

Toto všechno a samozřejmě řada dalších akcí čeká na orgány MNV, poslance, sloţky NF a 

všechny občany v novém volebním období 1986 – 1991. Řada akcí se povede, některé však 

budou muset počkat aţ po roce 1991. 

 Rozhodující je to, ţe uplynulých čtyřicet let, posledních dvacet let i rok 1985 přinesly 

opět krok kupředu, krok k dalšímu budování a zvelebení výstavby v naší obci. 
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VE    ZNAMENÍ    SJEZDU    A    VOLEB. 
 

 Rok 1986 byl bohatý na politické a veřejné události, které se odrazily v ţivotě všech 

obyvatel naší republiky. Nejinak tomu bylo i v naší obci, uzavřený socialistický závazek a 

naprostá většina akcí byla prováděna na počest XVII. sjezdu KSČ a pro plnění jeho usnesení. 

Současně začal první rok osmé pětiletky, končilo volební období a tak se vyhodnocoval 

volební program a celá obec se připravovala na volby do zastupitelských orgánů.V roce 1986 

rovněţ VO KSČ a další základní organizace KSČ zhodnotily svou dosavadní činnost, plnění 

volebního programu, na závodech plnění výroby a uzavřených socialistických zívazků a 

navrhly delegáty na Okresní konferenci KSČ. 

Okresní konference KSČ. 

Byla zahájena v sobotu 18.ledna a během dvou dnů byly slovy vedoucího tajemníka OV KSČ 

Jana Koláře, zhodnoceny výsledky práce strany v politické, ideologické a hospodářské 

oblasti.Potvrdilo se, ţe dále vyspěla a posílila okresní stranická organizace, upevnila se 

jednota pracujících v rozvoji hospodářského, sociálního a kulturního ţivota. 

 Celkový rozvoj průmyslové a zemědělské výroby, spolu s hospodařením NV a 

plněním volebních programů NF, měly vliv na uspokojování potřeb a jistot obyvatel, díky 

obětavé práci dělníků, techniků, zemědělců, inteligence a dalších. Jenom za posledních 15 let 

se zdvojnásobila průmyslová výroba a přiblíţila se hranici 3 mld.Kčs, hrubá zemědělská 

produkce vzrostla za stejné období o více neţ 41 % a dosahuje nyní výše téměř 720 mil. Kčs. 

Průměrné výdělky se zvýšily z 1 903 Kčs na 2 804 Kčs,osobní spotřeba vzrostla o 21 %. 

 Zpráva, podkladové materiály a diskusní vystoupení delegátů na okresní konferenci, 

měly jedno společné – připravenost komunistů udělat vše pro splnění úkolů hospodářského a 

sociálního rozvoje okresu, aby se dále upevnila důvěra lidu v politiku strany. 

( JISKRA 24.1.1986 ) 

 Na okresní konferenci byl zvolen okresní výbor KSČ, okresní kontrolní a revizní 

komise a byli zvoleni delegáti na krajskou konferenci. 

Předsednictvo OV KSČ bylo zvoleno ve sloţení: 

Jan Kolář, František Jakubec, Rudolf Daňhel, Milan Doucha, Růţena Frková, Karel Jirák, 

Petr Komeda,Hana Kortánová, Václav Musil, Vladimír Nedorost, Vlastimil Neumann, 

Miroslav Šesták a Josef Frnka. 

Krajská   konference  KSČ. 

 Konala se ve dnech 15 a 16 února a zhodnotila plnění linie XVI. sjezdu KSČ 

v Jihočeském kraji. Konstatovala, ţe bylo dosaţeno při plnění sociálně – ekonomického 

programu pozitivních výsledků. Ocenila přístup naprosté většiny pracujících našeho kraje, 

vyjádřila souhlas s úpravou stanov strany, která prohlubuje základní leninské organizační 

základy strany. 

Krajská konference dále plně podpořila návrh dokumentu Hlavní směry hospodářského a 

sociálního rozvoje ČSSR na léta 1986 – 1990 a výhled na období do roku 2000. 

Delegátkou krajské konference byla i Hana Kortánová. 

( podle Jihočeské pravdy) 

XVII. sjezd KSČ. 
 24.března 1986 byl v paláci kultury v Praze zahájen XVII. sjezd KSČ. Jednání se 

zúčastnilo 1541 delegátů zastupujících 1, 675 milionů členů a kandidátů KSČ. Zúčastnili se i 

představitelé 127 bratrských komunistických a dělnických stran, socialistických, sociálně-

demokratických a národně revolučních pokrokových stran, organizací a hnutí ze 108 zemí. 

Na XVII. sjezdu KSČ byl projednán následující program: 
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1/ politická zpráva UV KSČ 

2/ zpráva o činnosti UKRK KSČ 

3/ zpráva o Hlavních směrech hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR na období 1986 –      

1990 a výhled do roku 2000 

4/ projednání a schválení sjezdových dokumentů 

5/ volba UV KSČ a UKRK KSČ 

 28. března sjezd KSČ skončil. V usnesení se mimo jiné konstatuje, ţe dokument 

Hlavní směry hospodářského a sociálního rozvoje ČSSR plně odpovídá poţadavku politiky 

strany na urychlení dynamiky hospodářského a sociálního rozvoje společnosti cestou 

všestranné intenzifikace našeho národního hospodářství na základě vědecko – technického 

pokroku a nezinárodní spolupráce s členskými zeměmi RVHP, na zabezpečení růstu ţivotní 

úrovně. ( podle Rudého práva). 

Hana Kortánová byla zvolena členkou Ústřední kontrolní a revizní komise / UKRK / KSČ. 

 

Hlavní    směry. 

 

 ÚV KSČ předloţil návrh Hlavních směrů k diskusi, jejíţ výsledky budou vyuţity při 

dopracování a projednání návrhů na XVII. sjezdu KSČ. 

V návrhu je rozebrán Hospodářský a sociální vývoj od XIV.sjezdu KSČ; Základní směry 

sociálně-ekonomické strategie KSČ do roku 2000; Hlavní úkoly hospodářské a sociální 

politiky strany v letech 1986 – 1990; Uplatnění vědeckotechnického rozvoje; Rozvoj 

průmyslu; Rozvoj zemědělsko-průmyslového komplexu; Lesní a vodní hospodářství; Stavební 

výroba; Doprava a spoje; Rozvoj hospodářských styků se zahraničím a socialistická 

integrace; Investiční výstavba; Rozvoj ţivotní úrovně; Rozvoj ČSR a SSR a Zdokonalování 

plánovitého řízení národního hospodářství. 

 

XXVII. sjezd KSSS. 

 

 V tomto roce se uskutečnil i 27. sjezd sovětských komunistů. Generální tajemník UV 

KSSS Michail Gorbačov přednesl hlavní zprávu ve které se zabýval těmito otázkami: 

1) soudobý svět: hlavní tendence a rozpory 

2) urychlení sociálně – ekonomického rozvoje země 

3) další demokratizace země a prohlubování socialistické samosprávy lidu 

4) hlavní cíle a směry zahraničně – politické strategie strany 

5) strana 

6) o výsledcích projednávání nového programu a změn ve stanovách strany 

 

Socialistický závazek obce. 

 

 Občané a sloţky NF vyhlásili na počest XVII.sjezdu KSČ, voleb do zastupitelských 

orgánů a 65. výročí vzniku KSČ, následující socialistický závazek: 

A/ Na úseku zvelebovacích prací 

 1/ akce investiční 

 dokončíme do 30.6.1986 rekonstrukci objektu obchodu  

 připravíme projektové podklady pro rekonstrukci objektu sálu OB a pro rekonstrukci 

bývalé MŠ na detašované pracoviště Lidové školy umění 

 dokončíme elektrifikaci VT Jestřábí III. s rozvodem pitné vody 

 zabezpečíme projektově i finančně akci rozvod pitné vody a čtyř stojánků pro camp 

vozy na VT Jestřábí I. 

 2/ akce neinvestiční 
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 provedeme úpravu místní komunikace č. 36 – 25 – 27 a v osadě Bliţná točnu u 

obchodu 

 jarní a podzimní směny NF vyuţijeme k úklidu a úpravě veřejného prostranství, 

vysázíme 100 ks stromů a keřů 

 provedeme opravy a rekonstrukci střech a komínů na budovách č. 36, 25 a 27 

B/ Sluţby v obci 

 připravíme do 15.6 prostory VT, campu a ubytovny k zahájení turistické sezony 

 zabezpečíme rozpis plánu trţeb u Drobných provozoven dle zásad přísného 

hospodaření 

C/ Práce na pomoc zemědělství 

 zabezpečíme přes sloţky NF pomoc Státnímu statku při sběru kamene a při sklizni 

slámy a lnu 

 zabezpečíme sklizeň metrákového sena v celkovém mnoţství 1300 q 

D/ Politicko-organizační opatření 

 proškolíme v rámci PO CO vojensko-politické téma a vojensko-odborné téma 

 zabezpečíme důstojnou výzdobu obce k XVII. sjezdu KSČ 

 k volbám do zastupitelských orgánů zabezpečíme jak velkou, tak malou nástěnnou 

agitaci s cílem propagovat vlastní kandidáty na funkce poslanců NV 

 zabezpečíme 2x do roka Hovory s mladou generací 

 zabezpečíme pravidelné plnění úkolů obsaţených v JP KVČ pro rok 1986 

 obnovíme činnost ZO SSM v obci a poskytneme této organizaci všestrannou pomoc 

 zapojíme se do soutěţe o Vzornou hraničářskou obec ČSSR – o Nejlepší NV v okrese 

Český Krumlov a o Nejlepší NV na trase a v místech cestovního ruchu 

E/ Spolupráce s OO VB a PS 

 OO VB v Horní Plané provede ve spolupráci s jednotkou PS VB v Černé 1 akci pro 

děti ZŠ 

 Útvar PS Kyselov zabezpečí ve spolupráci s jednotkou PPS pro PO SSM a ZŠ 2 akce 

s pohraničářskou tématikou 

 

Závazek schválen 16.12.1985 

 

Jednotný plán KVČ. 
 

 Obsahový námět JP kulturně – výchovné činnosti je zhruba kaţdý rok stejný a tak 

nebudu rozepisovat podrobně plánované akce. Důleţité je, aby byl tento plán během roku 

plněn a to se v naší obci vţdy tak docela nedaří. Jednak není důstojný stánek pro pořádání 

různých akcí, mladí lidé odchází za kulturou jinam a starší mají přece jenom větší vztah 

k pohodlí a tím i k televizi. Uskutečňovat určité akce se u našich občanů často setkává 

s nezdarem. Dokonce ani plesy, jako bývaly dříve, se dnes nepořádají. 

 Tento plán by měl přispět k tomu, aby se více upevnila pracovní a společenská aktivita 

všech občanů naší obce, měl by přispět při objasňování a prosazování sjezdových závěrů do 

denního ţivota v obci. 

JP KVČ podrobně rozebírá tyto hlavní směry: 

 úsek propagace a nástěnné agitace 

 úsek mimoškolní výchovy a vzdělávání 

 úsek společenské výchovy a zábavy 

 úsek SPOZ 

 úsek MLK 

 úsek kronikářské práce a práce s filmem 

 úsek památkové péče a ochrany přírody 
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V JP KVČ na rok 1986 je zakotveno 17 politicko-výchovných akcí, 3 politické přednášky, 21 

kulturně-výchovných a zájmových akcí, 15 sportovně-branných akcí a 13 akcí agitačně-

propagačního charakteru. 

 

KSČ  v obci. 

 

 Dne 12.dubna 1986 proběhla v Agitačním středisku v Černé veřejná členská schůze 

KSČ. Hlavní zprávu přednesla členka ÚKRK KSČ, členka předsednictva OV KSČ a nositelka 

Řádu práce Hana Kortánová. 

Ve své zprávě se zaměřila zejména na rozvoj a budování okresu za uplynulé volební období a 

na směr, který na další období určila okresní a krajská konference a XVII.sjezd KSČ. 

 O situaci v obci a o výhledu v budoucím volebním období hovořil tajemník MNV Jan 

Frisch. Hlavní pozornost bude zaměřena na posílení vodních zdrojů a vybudování čističky 

odpadních vod, coţ bude hlavním předpokladem pro výstavbu dalších bytů a zařízení v obci. 

Na veřejné schůzi bylo přítomno 57 občanů.Na schůzi převzal Jan Bigas, řidič MNV, odznak 

„Vzorný pracovník PS“, který mu udělil velitel svazku PS v Sušici. Stejný odznak byl udělen 

i Stanislavu Kortánovi a Janu Rizákovi, kteří však na schůzi nebyli přítomni.  

 

V září 1986: 

 

František Lukeš – předseda VO KSČ a místopředseda MNV odpovídá na otázku obecního 

časopisu OSTŘÍŢ : Na co se zaměří VO KSČ v nadcházejícím období !  

 „Hlavním úkolem dalšího období pro naši organizaci i pro MNV je plnění usnesení 

okresní a krajské konference a realizace úkolů vytýčených XVII. sjezdem KSČ. V plnění 

těchto úkolů musí sehrát vedoucí úlohu organizace KSČ. Aby toho byla schopna musí 

neustále rozšiřovat a zkvalitňovat svou členskou základnu. Naše organizace má snahu spojit 

své síly se ZO KSČ závodů v naší obci. Vytýčila si za cíl 1x za tři měsíce svolat společnou 

poradu předsedů těchto organizací. Na poradách řešíme společné problémy a vzájemně se 

informujeme. Velmi dobře můţeme hodnotit spolupráci s organizací KSČ a provozu Pomocná 

výroba statku. Porad se pravidelně zúčastňuje, má zájem o dění v obci, informuje se o práci 

svých poslanců.Horší uţ je spolupráce s KSČ v Sodovkárně, kde podle našeho názoru je dost 

problémů, na společné jednání se však nedostavují. Rovněţ organizace KSČ z provozu Černá 

nemá zřejmě zájem o spolupráci, na společnou poradu, kde byla projednávána příprava 

národní směny a jako jeden bod i pomoc při úklidu slámy na provoze se také nikdo 

nedostavil. Obě tyto organizace by měly pochopit, ţe jen vzájemnou spoluprací jsme schopni 

zvládnout náročné úkoly. 

 Naše organizace postupně úkoluje své členy k aktivní práci ve sloţkách NF. Ne 

všechny sloţky však pravidelně pracují. Na dobré práci ve sloţkách NF závisí úspěšné splnění 

volebního programu, coţ je věcí nás všech. 

 Nesmíme zapomínat ani na naší mládeţ. Všechny sloţky NF a organizace KSČ musí 

mládeţi věnovat více pozornosti neţ dosud.Musíme vědět, čím se naše mládeţ zabývá, jak 

ţije, čím se baví, co ovlivňuje její morální vývoj a formování socialistického člověka. Zde má 

dluh jak organizace KSČ, tak sloţky a rodiče. 

 Věřím, ţe všechny vytýčené úkoly volebního programu splníme a tím zabezpečíme 

další rozvoj naší obce a hmotné a kulturní potřeby občanů“. 
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V O   L   B   Y. 
 

 Aby byly po politické a organizační stránce volby do zastupitelských orgánů dokonale 

zabezpečeny, probíhala v celém předvolebním období, prakticky jiţ od března, řada akcí /dále 

vyjádřeno v bodech/: 

1) Projednání návrhu politických směrnic k zabezpečení voleb 

2) Ustanovení okrskové a obvodní volební komise 

3) Stanoven počet poslanců pro obvod obce 

4) Stanoveny volební obvody v obci 

5) Zpracován volební program na léta 1986 – 1990 

6) Proběhla veřejná schůze KSČ 

7) Proběhla předvolební schůze NF 

8) Navrţena kandidátka poslanců MNV a jejich registrace 

9) Byly zhodnoceny seznamy voličů 

10) Svoláno ustavující plenární zasedání MNV, veřejná schůze KSČ, veřejná schůze MV 

NF a Hovory s mládeţí. 

Předvolební schůze MV NF. 
 

 Další důleţitou akcí po veřejné schůzi KSČ byla předvolební schůze MV NF na které 

byli přítomni soudruzi Švec, Kotrč a Grohman. 

 Schůzi zahájila předsedkyně MV NF ing. Marie Kročáková, potom následovalo 

kulturní vystoupení dětí ZŠ a MŠ. 

Místopředseda ONV Jiří Švec seznámil občany s návrhem Volebního programu v okrese a 

pak tajemník MNV Jan Frisch stručně seznámil s návrhem Volebního programu v naší obci. 

 Následovalo seznámení s návrhem kandidátů na poslance do vyšších orgánů, které 

přednesl s. Kotrč. Za náš obvod kandidují do Sněmovny národů ve volebním obvodě č.19 – 

František Samec; do Sněmovny lidu ve volebním obvodě č.50 – Bohuslav Olšan; do KNV ve 

volebním obvodě č.32 – Marie Valešová a do ONV ve volebním obvodě č. 28 – Jaroslav 

Zimmermann. Kandidáti do KNV a ONV byli na schůzi přítomni. 

 Vilém Augsten pak seznámil přítomné s návrhem kandidátky na poslance do MNV 

Černá v Pošumaví – v tomto volebním období se počet poslanců zvyšuje z 21 na 25. 

 

Okrsková volební komise. 

 

 Okrskové volební komise jsou významným článkem soustavy volebních komisí. Hned 

jak jsou zaregistrováni kandidáti, zahajuje okrsková volební komise svou činnost. Podílí se na 

přípravě volební místnosti, na agitační práci mezi voliči a její práce vrcholí ve dny voleb, 

zejména při organizaci hlasování a zjišťování výsledků ve volebním okrsku. 

 Okrskové volební komise dozírají na správné odevzdání hlasovacích lístků, pečují o 

zachování pořádku ve volební místnosti, sčítají hlasy a sepisují o průběhu voleb a o hlasování 

zápis, který pak předkládají obvodní volební komisi. Před dnem voleb okrskové volební 

komise spolupracují při sestavování a zpřesňování seznamu voličů. 

 MNV a jeho rada zřizují okrskové volební komise na návrh příslušného orgánu 

Národní fronty. 

Pro volební obvod č.1 v obci Černá v Pošumaví byla zřízena okrsková volební komise 

v tomto sloţení: 

1. František Kubiš - vedoucí provozu Tuhových dolů - Černá 19 

2. ing.František Záhora - agronom ředitelství OZ 02  - Černá 113 

3. Václav Soustruţník - důchodce    - Černá 98 

4. Jiří Puritscher  - vedoucí autodopravy Pom.výroby - Černá 51 
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5. Miroslav Přibyl - řidič MNV Černá   - Bliţná 1 

6. Jaroslav Leška - náměstek ředitele OZ Kájov - Černá 91 

7. František Holub - horník Tuhových dolů  - Černá 100 

8. Zdena Pivcová - ošetřovatelka dojnic   - Černá 4 

9. Alois Kopeček - revizor OPŠ    - Černá 61 

10. Helena Poláková - referent MNV   - Černá 102 

11. Eva Šmahelová - ošetřovatelka dojnic   - Černá 6 

 

Dále byla zvolena Obvodní volební komise ve sloţení: 

1. Vilém Augsten - vedoucí Pion.tábora OPŠ   

2. Bohumíra Smolenová - učitelka ZŠ 

3. Pavel Vála  - údrţbář MNV 

4. Gustav Musil  - řidič Jihoč. mlékáren 

 

Pro volby do ONV byl ustanoven volební obvod č.2, který tvořili: 

1. Jan Fikar  - energetik OZ 02 

2. Jan Homolka  - elektrikář OZ 02 

3. Jiřina Němcová - účetní rekreač. střediska Kaučuk Kralupy 

4. Zdeněk Koutný - řidič OZ 02 

5. Rudolf Šuran  - řidič OZ 02 

 

Průběh voleb. 

 

 Pro okrskovou volební komisi začíná práce 22.května 1986, kdy se v 19 hodin uzavřou 

seznamy voličů, předtím pečlivě zkontrolované.Komise je svolána na MNV, kde jsou vydány 

pokyny k zajištění závěrečných příprav a úspěšného a nerušeného průběhu voleb.Předsedou 

okrskové volební komise je navrţen a radou MNV schválen František Kubiš, tajemníkem 

komise je ing. František Záhora. Oba se zúčastnili předběţného proškolení k průběhu voleb, 

které se uskutečnilo v zasedací místnosti OV KSČ v Českém Krumlově. 

 Ráno v 8 hodin v pátek 23.května se členové okrskové volební komise schází na 

MNV, předseda převezme uzavřené seznamy voličů, hlasovací lístky pro volební okrsek a 

spolu s ostatními členy si prohlédnou a převezmou upravenou a vybavenou volební místnost a 

provedou poslední přípravy k zahájení voleb.Volební místnost v naší obci je v Obřadní síni 

MNV, voliči budou přicházet ke stolům, kde převezmou hlasovací lístky, budou odškrtnuti ve 

volebních seznamech, poté mohou jít za upravenou stěnu a nakonec vhodí hlasovací lístky do 

volební urny. 

 Před zahájením voleb znovu okrsková komise přezkoumá vybavení místnosti, připraví 

seznamy voličů, čistý tiskopis pro zápis voličů s voličskými průkazy, hlasovací lístky, 

zkontrolují volební schránku a zapečetí ji. 

 Volby začaly ve 14 hodin. Členové komise si rozdělili úkoly, tři aţ čtyři sedí za 

stolem, předávají hlasovací lístky, odškrtávají v seznamech, zapisují voliče na voličský 

průkaz. Pro voliče, kteří přichází k volební urně poprvé je připravena pěkná kniha.Přichází 

několik mladých lidí, kteří dovršili 18.rok ţivota a několik voličů slaví ve dny voleb své 

narozeniny. Ţeny z okrskové komise všem takovým předávají kytičku. 

 První den trvají volby do 22 hodin, pak je volební místnost uzavřena, předseda komise 

podá hlášení obvodní volební komisi, zajistí se volební urna tak, aby s ní nemohlo být 

manipulováno, zajistí se hlasovací lístky, vše podle pokynů vydaných MNV. 

 Druhý den 24.května – v sobotu – začínají volby od 7 hodin ráno. Před zahájením 

okrsková komise vše znovu zkontroluje. V sobotu přišla řada voličů cizích, kteří volili na 
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voličský průkaz. Za nemocnými občany pak členové okrskové komise vyjeli během 

dopoledne s druhou přenosnou urnou. Hlasování bylo skončeno ve 14.hodin. 

 Mezi prvními se v pátek do volební místnosti dostavila i nejstarší občanka obce Marie 

Haiţmanová. 

 Po skončení voleb začíná náročná práce pro okrskovou volební komisi. Otevře se 

volební urna a dochází ke sčítání hlasů. Kaţdý volič dostal celkem 6 ks hlasovacích lístků, 

které jsou barevně rozlišeny. Pro volby do MNV lístek bílý, do ONV ţlutý, do KNV červený, 

do SN zelený, do SL růţový a do ČNR modrý. 

 Protoţe byly hlasovací lístky vydány celkem 603 voličům, bylo nutno, aby okrsková 

komise přetřídila a sečetla celkem 3 618 hlasovacích lístků. Vše se pak porovnává se seznamy 

voličů, zjistí se počty hlasovacích lístků pro kandidáty a výsledek se zapíše do zápisu o 

hlasování. 

 Všichni kandidáti navrţení do vyšších orgánů byli zvoleni.Poslanci Kalkus, Samec, 

Olšan a Valešová – 100% a Jaroslav Zimmermann 99,7 % hlasů ( 2 voliči jej škrtli). 

 

P O S L A N C I      M N V. 

 
Jan  BIGAS  -  řidič DP MNV – 36 let – navrţen ZV ROH MNV – bydliště 

       Černá 10- hlasovacích lístků 603 – pro 603 – zvolen 100% - 

       poprvé poslancem 

Drahomíra  ČUNÁTOVÁ - ekonomka provozu Pom.výroba- 41 let – navrţena DV ROH 

       Pom.výroba – bydliště Černá 94 – hlasovacích lístků 603 – pro 

       603 – zvolena 100% - poslankyní jiţ byla 

Jan   DUB      traktorista provozu Černá – 39 let – navrţen ZO ČSPO – 

       bydliště Černá 110 – hlasovacích lístků 603 – pro 601 –  

       zvolen 99,7% - poslancem poprvé 

Jan   FIKAR   -  energetik OZ Frymburk – 38 let – navrţen ZO SČSP –  

       bydliště Černá 25 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – zvolen 

       100% - poslancem byl 

Helmut  FLÖRING  - řidič a údrţbář RZ OPŠ Jestřábí – 34 let – navrţen ZO ČMS 

       Plánička – bydliště Bliţná 26 – hlasovacích lístků 603 – pro 

       603 – zvolen 100% - poslancem byl 

Jan   FRISCH  -  uvolněný tajemník MNV – 55 let – navrţen VO KSČ –  

       bydliště Černá 46 – hlasovacích lístků 603 – pro 599 – zvolen 

       99,3% - byl poslancem 

Miroslav  HOMOLKA - opravář Pom.výroby – 26 let – navrţen DV ROH Pom.výroby 

       – bydliště Černá 104 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – 

       zvolen 100% - poslancem poprvé 

Stanislav  KANTOR  - technik a zástupce vedoucího VOŠ – 31 let – navrţen ZO 

       KSČ VOŠ a ZO SSM – bydliště Černá 4 – hlasovacích lístků 

       603 – pro 603 – zvolen 100% - poslancem poprvé 

František  KORČÁK -  údrţbář Pila Hůrka – 48 let – navrţen pobočkou   

       Čes.rybářského svazu – bydliště Černá 58 – hlasovacích lístků 

       603 – pro 603 – zvolen 100% - poslancem byl 

Miloslav  KUBEC  - rybář St.rybářství Hluboká – 37 let – navrţen ČMS Černá – 

       bydliště Černá 67 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – zvolen 

      100% - poslancem poprvé 

Helena  KUČEROVÁ - mechanička Aritmy Hořice – 28 let – navrţena ZO ČSPO 

       Bliţná – bydliště Bliţná 2 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – 

       zvolena 100% - poslankyní poprvé 
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Boţena  LEŠKOVÁ  - vychovatelka při školní druţině – 41 let – navrţena ZO ČSŢ 

      Černá – bydliště Černá 91 – hlasovacích lístků 603 – pro 601 – 

      zvolena 99,7% - poslankyní byla 

František  LUKEŠ  - insemenační technik Plem.podniku – 45 let – navrţen VO KSČ 

      – bydliště Černá 93 – hlasovacích lístků 603 – pro 602 –  

      zvolen 99,8% - poslancem byl 

Ing.Magdaléna  

       MACHALOVÁ  - zástupce vedoucího ISO OZ 02 – 32 let – navrţena DV  

      ředitelství OZ 02 – bydliště Černá 109 – hlasovacích lístků 603 

      – pro 603 – zvolena 100% - poslankyní poprvé 

Pavel  MOLÁK  - opravář Pom.výroby – 40 let – navrţen ZO KSČ Pom.výroby – 

      bydliště Černá 66 – hlasovacích lístků 603 – pro 601 – zvolen 

      99,7% - poslancem poprvé 

Marcela  NOVOTNÁ - referentka KPÚ VLS Horní Planá – 37 let – navrţena ČSŢ 

      Černá – bydliště Černá 6 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – 

      zvolena 100% - poslankyní poprvé 

Pavel  ONDROVIČ  - traktorista provozu Černá – 29 let – navrţen ZO SSM při 

       provozu Černá – bydliště Mokrá 36 – hlasovacích lístků 603 – 

      pro 603 – zvolen 100% - poslancem poprvé 

Dana  PECHOVÁ  - ředitelka Mateřské školy – 25 let – navrţena ZO SSM –  

      bydliště Černá 36 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – zvolena 

     100% - poslankyní poprvé 

Vincent  PODSKLAN - ošetřovatel dojnic provozu Černá – 45 let – navrţen ZO KSČ 

      provozu Černá – bydliště Mokrá 5 – hlasovacích lístků 603 – 

      pro 603 – zvolen 100% - poslancem byl 

Hedvika   PŘIBYLOVÁ - zootechnička provozu Černá – 34 let – navrţena ZO Svazarmu 

      a ZO SSM – bydliště Bliţná 1 – hlasovacích lístků 603 – pro 

      603 – zvolena 100% - poslankyní poprvé 

Marie   SOCHOROVÁ - dělnice VOŠ Černá – 34 let – navrţena ZV ROH VOŠ –  

      bydliště Černá 106 – hlasovacích lístků 603 – pro 602 –  

      zvolena 99,8% - poslankyní poprvé 

Karel   STRNAD  - zedník OSP – 40 let – navrţen ZO KSČ – bydliště Černá 72 – 

      hlasovacích lístků 603 – pro 603 – zvolen 100% - poslancem 

      byl 

Petr  VALNOHA  - investiční technik OZ 02 – 40 let – navrţen ZO ČSTV –  

      bydliště Černá 105 – hlasovacích lístků 603 – pro 603 – zvolen 

     100% - poslancem byl 

Jan   VOLDŘICH  - vedoucí pošty Černá – 29 let – navrţen ZO SSM a ZO  

      Svazarmu – bydliště Černá 73 – hlasovacích lístků 603 – pro 

      603 – zvolen 100% - poslancem poprvé 

Jaroslav  ZIMMERMANN - ředitel ZŠ Černá – 54 let – navrţen ZO ČMS Černá – bydliště 

      Černá 28 – hlasovacích lístků 603 – pro 598 – zvolen 99,2% - 

      poslancem byl 

 

Celkem bylo i s voliči volícími na voličský průkaz zapsáno 648 voličů, voleb se zúčastnilo 

641 voličů, tj. 98,9%. Ze 641 voličů odevzdalo platné hlasy 638 voličů, pro kandidáty do 

MNV se vyslovilo 641 voličů, kandidátům bylo odevzdáno 99,9% hlasů. 

Všech 25 navrţených kandidátů na poslance MNV Černá v Pošumaví bylo zvoleno. 
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Sloţení    poslaneckého   sboru. 

 

členové KSČ   - 16 poslanců 

bezpartijní   -   9 poslanců 

dělníci    - 13 poslanců 

inteligence   -   3 poslanci 

ostatní    -   9 poslanců 

do 35 let   -   9 poslanců 

do 50 let   - 14 poslanců 

do 60 let   -   2 poslanci 

muţů    - 17 poslanců 

ţen    -   8 poslnců 

české národnosti  - 21 poslanců 

slovenské národnosti  -   3 poslanci 

německé národnosti  -   1 poslanec 

funkci vykonával  - 11 poslanců 

noví ve funkci   - 14 poslanců 

 

 

Rada MNV a komise. 

 

 Ustavující plenární zasedání MNV ze dne 9.6.1986 schválilo: 

1) platnost voleb do MNV 

2) zvolení 9 ti členné rady MNV 

3) zřízení 6 ti komisí při MNV 

 

 Podle § 39, odst.2, písm.1, zákona č.31 /83 Sb. zvolilo: 

1) Jaroslava Zimmermanna - předsedou a členem rady MNV 

2) Františka Lukeše  - místopředsedou a členem rady MNV 

3) Jana Frische   - tajemníkem a členem rady MNV 

4) Jana Fikara   - členem rady MNV 

5) Boţenu Leškovou  - členkou rady MNV 

6) ing.Magdalenu Machalovou - členkou rady MNV 

7) Pavla Moláka   - členem rady MNV 

8) Karla Strnada   - členem rady MNV 

9) Jana Voldřicha  - členem rady MNV 

 

 Podle § 39, odst.2, písm.1, zákona č.31 /83 Sb. a v souladu s usnesením vlády ČSR 

č.366/82, zřizuje tyto komise: 

1) komise finanční 

2) komise pro ochranu veřejného pořádku 

3) komise obchodu, cestovního ruchu a místního hospodářství 

4) komise školská, kulturní a mládeţe 

5) komise sociální a zdravotní 

6) komise výstavby 

 

Sloţení komisí. 

 

finanční   -  ing.Machalová Magdalena, předsedkyně 

    -  Čunátová Drahomíra,tajemník 
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    - Přibylová Hedvika, Augsten Vilém, Záhorová Monika,  

       členové 

KOVP    - Molák Pavel, předseda 

    - Kubec Miloslav, tajemník 

    - Dub Jan, Musil Gustav, Šuran Rudolf, členové 

Školská, kult. a mládeţe - Lešková Boţena, předsedkyně 

    - Pechová Dana, tajemník 

    - Kučerová Helena, Ondrovič Pavel, Smolenová   

      Bohumíra, Valnohová Helena, ing.Záhora František,  

      členové 

výstavby   - Strnad Karel, předseda 

    - Valnoha Petr, tajemník 

    - Bigas Jan, Korčák František, Holmolka Jan, Daňo Jan,  

      Jakeš Zdeněk, členové 

obchodu, CR, MH  - Voldřich Jan, předseda 

    - Kantor Stanislav, Homolka Miroslav, Flöring helmut,  

      Polák Miloš, Schallenbergerová Jaroslava, členové 

sociální a zdravotní  - Fikar Jan, předseda 

    - Podsklan Vincent, tajemník 

    - Sochorová Marie, Daňová Věra, Pekárková Irena,  

      členové 

 

V O L E B N Í    P R O G R A M. 

 

 Zpracovaný volební program je k nahlédnutí na MNV, mají jej všechny sloţky i 

všichni poslanci. Na předvolebních a dalších veřejných akcích byl projednán s občany, rovněţ 

byl předmětem Hovorů s mládeţí. 

Hlavní body VP, ke kterým byly připomínky: 

1) Zajistit vhodné prostory pro kulturně- výchovnou činnost, pro klubovou činnost a pro 

moţnost promítání filmů. Zatím se vyuţívá ke všem těmto akcím Agitačního 

střediska, sál OB je jiţ ve špatném stavu a bude se provádět rekonstrukce. Připomínka 

k tomuto bodu je zařazena do návrhu, bude se provádět přístavba rekonstrukce 

stávajícího objektu, vedle sálu by zde byla klubovna, sociální zařízení a vytápění.  

2) Zajistit vhodný objekt pro poţární zbrojnici – úkol je zařazen v akci „Z“ 

3) Výstavba areálu Drobných provozoven MNV 

4) Zajistit potřebné prostory pro činnost krouţků a oddílů mládeţe. Tento úkol je zatím 

nad síly MNV.Dá se předpokládat, ţe po rekonstrukci sálu OB vznikne nový prostor o 

ploše 54 m² a bude tím moţnost vyuţívat stávajícího Agitačního střediska. 

5) Výstavba nebo rekonstrukce Lékařské stanice UNZ – zařazeno do návrhu, rovněţ nad 

síly MNV. Je nutno hledat řešení formou sdruţení sil a prostředků OUNZ, MNV a 

závodů. 

6) Poţadavek CHKOŠ na zabezpečení likvidace starých jilmů ohroţených grafiozou. 

Přitom je nutno zajistit osázení novou zelení. V roce 1986 bylo např. v obvodu obce 

vysazeno 4 000 ks stromů, keřů a okrasných rostlin. 

7) Poţadavek CHKOŠ na zajištění likvidace divokých skládek. Za tím účelem zabezpečil 

MNV přistavování autovleků v celém prostoru obce, coţ mohou občané vyuţít a vše 

nepotřebné na vleky navozit. 

8) Poţadavek občanů osady Dolní Vltavice o zřízení stálého sezónního kiosku. Jednota 

Kaplice zatím nerespektuje tento poţadavek, protoţe nemá dostatek pracovních sil, 

takţe zatím bude do osady i nadále zajíţdět pojízdná prodejna. 
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9) Poţadavek na posilnění vodovodního zdroje. Plánuje se nový vrt v prostoru Slavkovic, 

odkud je pro obec přiváděna voda. 

10) Poţadavek na centrální čištění odpadních vod v obci. Realizace je závislá na výstavbě 

Školy v přírodě, kde by se formou sdruţení finančních prostředků centrální čistička 

vybudovala. 

 

Investiční akce „Z“. 

 dokončení rekonstrukce obchodu v hodnotě 1 mil.Kčs 

 výstavba poţární zbrojnice v hodnotě 5mil.Kčs – zahájení v roce 1988 

 výstavba areálu DP MNV v hodnotě 5 mil.Kčs – termín 1988-89 

 přebudování VT Jestřábí II. na camp B v hodnotě 3 mil.Kčs – 1987 

 rekonstrukce turistické ubytovny v hodnotě 1,5 mil.Kčs – 1989 

 dokončení 8 bytových jednotek v Černé / OZ Frymburk/ - 1987 

 dokončení 5 bytových jednotek v Bliţné / OZ Frymburk/ - 1987 

 zahájení výstavby 2 pětibytovek v Černé / OZ Frymburk/ - 1989 

 výstavba 2 bytových jednotek v Mokré / OZ Frymburk / - 1988 

 

Neinvestiční akce 

 rekonstrukce sálu OB v hodnotě 2,5 mil.Kčs – termín 1987 

 rekonstrukce č.40 za účelem získání 4 bytových jednotek – v r. 1987 OZ 

Frymburk 

 rekonstrukce fary na LŠU + 1 bytová jednotka v hodnotě 1,5 mil.Kčs – MNV 

Černá spolu s MNV Frymburk, Hořice a MěNV Horní Planá 

 rekonstrukce střech na domech č. 36 / hodnota 240 tis.Kčs/; na čp.25 / hodnota 

200 tis. Kč/ a na čp.27 v hodnotě 200 tis.Kčs 

 generální oprava budovy čp.10 v hodnotě 55 tis.Kčs 

 rekonstrukce promítací kabiny Letního kina v hodnotě 400 tis.Kčs – 1987 – 88 

 úprava prostoru a prostředí oboboustranně od mostu k čp.15 

 

Poslanecké obvody. 

 Kaţdému poslanci byl stanoven určitý obvod obce, kde se stará o „své“ občany, které 

zve na plenární zasedání, uzavírá s nimi socialistické závazky, informuje je o usneseních rady 

MNV a přenáší jejich poţadavky a problémy. Spolu s poslancem je vţdy určen aktivista. 

Členové rady MNV poslanecké obvody přiděleny nemají. 

Obvod č.1 - Čunátová Drahomíra a Šuran Rudolf – čp.87 – 98 a 102 – 113 

Obvod č.2 - Sochorová Marie a Nedvěd Jaroslav – čp.46, 20, 11 , 69 

Obvod č.3 - Kantor Stanislav a Kubiš František – čp.21 – 24, 114, 99, 3  

Obvod č.4 - Novotná Marcela a Machková Věra – čp.33, 1,4,5,6,9,10 

Obvod č.5 - Pechová Dana a Pártlová Helga – čp. 36,60, 32, 40 

Obvod č.6 - Korčák František a Štumpauer Bohuslav ml. – čp.16,42, 64, 45, 31,43, 59, 

    29, 58, 56, 47 

Obvod č.7 - Dub Jan a Marek Vladimír – čp. 25, 27, 100, 101 

Obvod č.8 - Homolka Miroslav a Holub František – čp. 44, 51, 52, 77, 76, 75,74,72,78 

    aţ 86  

Obvod č.9 - Valnoha Petr a Rulíšek Jan – čp. 13, 2, 73, 54, 7, 37, 43, 49,61, 62,66,  

     50,55  

Obvod č.10 -  PodsklanVincent a Ondrovič Pavel  - osada Mokrá 

Obvod č.11 -  Bigas Jan a Občanský výbor – osada Muckov 

Obvod č.12 -  Přibylová Hedvika a Občanský výbor – osada Bliţná 

Obvod č.13 -  Flöring Helmut a Cirhan jaroslav – osada Dolní Vltavice 
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Obvod č.14 -  Kubec Miloslav a Čurda Miroslav – osada Plánička  

 

Rozbor práce rady MNV. 

 Od 2. do 3.veřejného plenárního zasedání MNV proběhlo 5 schůzí rady MNV. To, co 

se na těchto jednáních řešilo, dává určitý obraz o práci MNV v daném období: 

 stav spolupráce s OO VB Horní Planá 

 inventarizace majetku MNV a napojených organizací 

 práce Místní lidové knihovny 

 zásady JPKVČ a sportovně-branné činnosti na rok 1987 

 návrh zásad pro zpracování social.závazku na rok 1987 

 rozbor hospodaření MNV 

 stav připravenosti MK k zimní údrţbě a siln. značení v katastru obce 

 rozbor práce s důchodci a rozdělení finanční výpomoci 

 rozbor práce Občanského výboru Bliţná a Muckov 

 práce osadních výborů chatařů 

 návrh práce pléna a rady MNV 

 návrh dohody o společném postupu MNV a MVNF 

 situace na úseku hospodaření s bytovým fondem 

 úkoly od vyššího orgánu 

 poţadavky SNB, prokuratury apod. 

 veterinární opatření, vzteklina a varoáza včel 

 kádrové otázky v MNV a DP MNV 

 schválení odměn pracovníkům DP a MNV 

 schválení dobrovolných pracovníků Státního obchodního dozoru / dozor tvoří Jan 

Voldřich, Helena Kučerová, Stanislav Kantor a Miloš Polák/ 

 schválení přesunu finančních prostředků v rámci rozpočtu MNV 

 připomínky k jízdním řádům 

 problémy se zabezpečením Lidové školy umění 

 ostatní 

 

Sbor pro občanské záleţitosti / SPOZ /. 

 

 V tomto roce byl ustanoven nový SPOZ v naší obci. Předsedkyní byla zvolena 

poslankyně Marcela Novotná. Členkami Sboru jsou: Marie Lhotová, Josefa Lhotová, Vlasta 

Ţilíková, Miluše Myšková, Pavla Turková, Marie Pajpachová, Anna Frischová, Eva 

Šmahelová, Věra Machková, Jiřina Němcová. 

 SPOZ se v r.1986 zabýval například dvojím vítáním dětí do ţivota, které se vţdy 

odehrává v Obřadní síni MNV, zabezpečil uspořádání čtyř stříbrných svateb – manţelům Janu 

a Růţeně Študlarovým, Anně a Stanislavu Študlarovým, manţelům Hlávkovým a manţelům 

Kovářovým. 

SPOZ blahopřál k 90.narozeninám paní Valérii Kotrčové z Černé / matka Irmy 

Soustruţníkové/. 

Sbor se pravidelně zúčastňuje předávání povolávacích rozkazů brancům, které probíhá 

v Horní Plané. 

V roce 1986 se SPOZ účastnil a pořádal akce k celkem dvacetipěti jubileím našich občanů, 

zejména důchodců. 

Členky se pravidelně zúčastňují zahájení a ukončení školního roku v Mateřské i Základní 

škole. 
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OBČANSKÉ    A   OSADNÍ   VÝBORY. 

 

Občanský výbor Bliţná. 
 V září 1986 byl ustanoven nový občanský výbor v této osadě. Předsedkyní byla 

zvolena poslankyně Helena Kučerová a dalšími členy jsou: Arnošt Welinger, Ludmila 

Mouchová, František Flöring, Miroslav Přibyl a aktivistka Jaroslava Schallenbergerová. 

 OV Bliţná patřil i v minulosti vţdy k nejlepším a získal mnohá ocenění i v okresním 

měřítku. Pořádaly se zde zábavy, zejména ve spolupráci s ČSPO jak pro dospělé, tak besídky 

pro děti. Velký kus práce se udělal v celkovém úklidu osady, výsadbě zeleně a její celoroční 

údrţbě. 

 V osadě se pořádaly další kulturní akce, jako oslavy Dětského dne, oslavy velikonoc i 

vánoční besídky. Bylo vybudováno a téměř předáno do uţívání sportoviště u čp.6, kde však 

v současnosti vyrůstá 5 ti bytovka Státního statku. Náhradou bylo vybudováno malé 

pískoviště za bytovkami. 

 Občanský výbor zajišťuje i drobné opravy bytového fondu, čekárnu na autobus občané 

obloţili palubkami a nově natřeli. 

O činnosti OV jsou občané informováni prostřednictvím vývěsní skřínky, jsou zde však i 

informace o politickém dění. 

Osada Bliţná rozhodně ostudu nedělá. Přijíţdí sem mnoho rekreantů, řada z nich zavítá i do 

Bliţné a vzhled osady upoutá na první pohled. Je to zásluha i podniků, které některé staré 

domy opravily a stylově přizpůsobily. 

Občanský výbor Muckov. 
 Po několika letech se podařilo i v této osadě ustanovit OV. Ustavující schůze byla 

12.listopadu a předsedou se stal Pavel Polák. Škoda jen, ţe určitým nedopatřením se stalo, ţe 

tato osada nemá ţádného poslance. 

 Nový OV však má chuť do práce a čekají jej náročné úkoly. Ty však bude moci 

uskutečnit aţ po skončení zimy, tedy v roce 1987. Jedná se o osazení informační tabule, 

opravit omítky na chodbě bývalé jídelny, vybílení chodby a později úprava místnosti na 

klubovnu. 

Bude nutné provést úpravu celé osady , přístupové cesty, výsadba zeleně, ale vyřešit i 

problémy kolem zásobování obchodu, kolem vodovodu a další úkoly. 

Osadní výbory. 
 Na úseku rekreace byly zvoleny osadní výbory a osadní důvěrníci. Jejich úkolem je 

řídit ţivot v chatových osadách a spolupracovat s MNV. 

Jednotliví předsedové byli zvoleni takto: 

Na Výsluní   - Gajzler + 4 občané 

Pod Mokrou   - Veselý + 6 občanů 

Jestřábí   - Sklář + 4 občané 

Dolní Vltavice  - Theier 

Dále byli zvoleni osadní důvěrníci: 

Bliţná vlevo   - Študlar V. 

Bliţná vpravo   - Číţek A. 

Plánička   - Pozemský A. 

K Ořechovce   - Fošum 

V lomečku   - Frýba 
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Kádrové obsazení MNV. 

 Tajemníkem MNV je Jan Frisch, během roku odchází z funkce účetní hospodářky 

Antonie Frnková. Na její místo přichází nejprve jako výpomoc Arnoštka Hánová z Horní 

Plané a pak po mateřské dovolené nastupuje Eva Novotná. Referentkou je i nadále Helena 

Poláková. 

 Vedoucím sluţeb MNV je Josef Malý, účetní sluţeb Monika Záhorová a skladnicí 

Ingrid Cirhanová. Po ukončení LTS odchází i referent CR Jiří Salzer, místo něho zastává tuto 

funkci do konce roku vedoucí sluţeb a koncem roku je navrţen Jan Rulíšek. 

 

R o z b o r    h o s p o d a ř e n í    M N V. 

 

MNV Černá v Pošumaví obhospodařuje majetek za 31 916 967, 30 Kč. Z toho činí základní 

prostředky – 29 581 979, 84 Kč;  DKP v hodnotě 2 031 309, 56 Kč a materiál za 303 677, 90 

Kč. 

Vodní hospodářství: obhospodařuje čističku odpadních vod; vodovod v Dolní Vltavici a na 

veřejných tábořištích a veřejné komunikace. 

Školství:   Základní škola; Mateřská škola; Školní druţina a jídelna. 

Kultura:  Letní kino; Místní lidová knihovna; Osvětová beseda. 

Místní hospodářství:  bytový fond ( 85 bytů); veřejné prostranství a osvětlení; opravy 

chodníků a zimní údrţba komunikací; odvoz tuhých domovních odpadů; Drobné provozovny 

při MNV. 

Na základě volebního programu bylo zajišťováno: 

 opravy bytového fondu, výměny a doplňování bytového zařízení 

 přístavba prodejny potravin v Černé 

 rozvod pitné vody na VT Jestřábí 

 rozšíření ubytovací kapacity v ATC Olšina 

 rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení na VT Jestřábí a Olšina  

 dobudování chatové části Olšina 

 prvotní vybavení půjčovny loděk na VT Olšina 

 výsadba keřů na veřejném prostranství 

 adaptace kůlny a oprava fasády u čp.46 

 úprava a dokončení autobusové čekárny v Černé, Bliţné a Mokré 

 úprava a dokončení areálu sluţeb MNV 

 

AKCE   INVESTIČNÍ 

 přístavba prodejny Černá  rozpočet 253 tis. čerpání 260 tis.Kčs 

 rozvod pitné vody Jestřábí      141 tis.   141 tis.Kčs 

 rozšíření ubyt.kapacity VT Olšina       61 tis.     61 tis. Kčs 

AKCE  NEINVESTIČNÍ 

 autobusová čekárna Černá        25 tis.     17 tis. Kčs 

 autobusová čekárna Bliţná        10 tis.       3 tis. Kčs 

 autobusová čekárna Mokrá        20 tis.     11 tis. Kčs 

 areál sluţeb MNV         50 tis.     33 tis. Kčs 

 výsadba keřů          25 tis.     16 tis. Kčs 

 adaptace kůlny a fasáda čp.46      120 tis.       8 tis. Kčs 

 opravy komunikací Bliţná – Jestřábí      480 tis.    480 tis. Kčs 

 rekonstrukce sálu OB                     50 tis.      12 tis. Kčs 

 areál sluţeb + poţární zbrojnice      100 tis.      46 tis. Kčs 

 půjčovna lodí           50 tis        0  
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P   Ř   Í   J   M   Y: 

 vodní hospodářství   - 89 000 Kčs 

 školní jídelna    - 84 000 

 letní kino    - 205 000 

 soukromé telefony   -     4 000 

 místní hospodářství   - 936 000 

 stavebnictví / parcely/  -   62 000 

 daň z příjmu obyvatelstva  -   10 000 

 daň domovní    -   31 000 

 rybářské lístky   -   15 000 

 poplatky za psy   -     6 000 

vlastní plánované příjmy   - 1  442 000 

rozpočtové příjmy celkem   - 5 279  000 Kčs 

 

V  Ý   D   A   J   E: 

 vodní hospodářství   -   98 000 Kčs 

 doprava    -     2 000 

 školství    -  328 000 

 kultura     -  167 000 

 vnitro     -  251 000 

 místní hospodářství   - 1 146 000 

celkem výdaje     - 3 700 000 Kčs 

 

C e l k o v é     f i n a n č n í    v y p o ř á d á n í: 

 

Příjmy celkem    - 5 278 797,14 Kčs 

Výdaje celkem   - 3 699 783,92 Kčs 

Výsledek hospodaření  - 1 579 013,22 Kčs 

Zůstatek na účtě FRR   -      80 259,64 Kčs 

Aktivní vypořádání OB  -        5 285,29 Kčs 

Dodatečný odvod do FKSP  -        4 387,08 Kčs 

Odvod ONV    -    326 297,95 Kčs 

Pouţitelnost FRR pro rok 1987 - 1 349 571,61 Kčs 

 

S l u ţ b y   MNV. 

 

Stav vozidel: 

Automobil AVIA   - z roku  1979 

Automobil Š-706   -     1978 

Automobil IFA    -  1977  

Autofekál IFA 2x   -  1978 a 1984 

Autofekál T-148   -  1982 

Osob.automobil Š-1203-2x  -  1974 a 1980 

Š-100 buldozer + DT-75 + K-162 nakladač 

T 4K malotraktor + Z-7211 + motorový ţací stroj 

 

 Pod správou MNV jsou 3 ks popelářských vozů / z let 1976,1981 a 1985/. 
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H o s p o d a ř e n í     s l u ţ e b. 

/ v Kčs/. 

 

P o l o ţ k a T r ţ b y P l á n V ý d a j e P l á n Z i s k 

Truhlářství 48 422 55 000 50 493 50 000 - 2 000 

Kadeřnictví 51 542 54 000 45 365 40 000 + 6 200 

Cestovní ruch 1 204 340 860 000 425 642 380 000 + 778 700 

Ubytovna 39 412 38 000 29 300 27 000 + 10 000 

Knihařství 25 428 33 000 26 903 31 000 - 1 470 

Kovodělná 91 092 87 000 230 080 87 000 - 139 000 

Doprava 926 155 840 000 904 530 800 000 + 21 698 

Ostatní 53 209 1 500 159 771 150 000 - 106 600 

C e l k e m 2 439 603 1 968 000 1 872 086 1 565 000 + 507 500 

 

 

Opatření na úseku sluţeb  / z jednání Rady MNV/. 

 

 Provozovna truhlářství, knihařství a zasklívání / ostatní/ jiţ nevykazuje zisky. Pracují 

zde důchodci s menšími výkony, je potřeba získat vyučence a provozovny vybavit novými 

stroji pro zvýšení produktivity práce. 

 V roce 1986 se získal jeden zedník. Pro stavební skupinu potřebnou pro rozvoj obce je 

nutno však dále získat 1 zedníka, 1 malíře-natěrače, 1 elektrikáře, 1 vodoinstalatéra a 1 

pokrývače-klempíře. 

 Pro řešení potřebného nárustu pracovníků sluţeb a zařízení MNV je potřeba 

přednostně přidělovat byty z fondu MNV. 

 Pro současnou úroveň vybavení strojového parku je nutno získat jednoho 

automechanika a vhodně vybavit dílnu a zajistit celkově odpovídající podmínky. 

 U cestovního ruchu je potřeba zkvalitnit a rozšířit sluţby a obchodní činnost jako např. 

půjčovny lodí, sportovních a rybářských potřeb, půjčovnu jízdních kol, zavedení kosmetiky, 

výrobu a prodej zmrzliny, cukrové vaty a suvenýrů. 

 Při turistické ubytovně je moţno zřídit vlastní cestovní kancelář s působností na řešení 

ubytovacích kapacit v soukromí. 

 

L e t n í    t u r i s t i c k á     s e z o n a. 

 

Spotřební druţstvo Jednota Kaplice má v naší obci následující zařízení: 

Celoročně - samoobsluha Černá – doplněk Černá -  průmyslová prodejna Černá 

   Prodejna Bliţná – prodejna Muckov – restaurace Černá – hotel Racek 

Sezónně - kiosek Jestřábí II. – kiosek Radslav – panelová restaurace – chatový              

tábor Černá 

Klady sezóny:  - předzásobení na velmi dobré úrovni – denní zásobování ve všech zaří- 

    zeních na velmi dobré úrovni – přístup personálu na dobré úrovni 

Nedostatky:  - v prodejně Doplněk Černá po dobu sezony časté rozpory vedoucí s o- 

    sádkou rozvozu zeleniny  - málo uzenin na opékání – nedostatek 

pracovních sil v samoobsluze, kde byla otevřena pouze jedna pokladna a byl 

stálý nedostatek nákupních košíků – opoţděný rozvoz zboţí z velkoskladů – 

uzavírání průmyslové prodejny v sezoně – nutnost rozvaţovat zboţí / cukr/ na 
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prodejně – u prodejny Muckov neupravené prostranství, někdy zboţí prošlé 

záruční dobou , není teplá voda ani WC 

Potraviny Český Krumlov mají zde v provozu kiosek, nedostatky zde téměř nebyly, 

v omezeném mnoţství se prováděl výkup lahví. 

Zelenina Český Krumlov má kiosek, který byl na dobré úrovni. 

Esspreso – zařízení Automotoklubu Svazarmu České Budějovice. Poskytované sluţby byly 

na dobré úrovni. 

A T C  Olšina  - kiosek byl dobře hodnocen ze strany zákaznúků, bylo však málo 

nealkoholických nápojů a v omezeném mnoţství uzeniny. 

Okresní správa spojů má v obci 3 kiosky PNS u nichţ byl nedostatek propagačního 

materiálu a upomínkových předmětů. 

 

 V hlavních prodejnách v obci, které jsou v provozu i mimo sezonu, pracovali jako 

vedoucí: 

Samoobsluha Černá   - Růţena Študlarová 

Doplněk Černá   - Karla Kasalová 

Průmyslová prodejna   - Boţena Musilová 

Maso a uzeniny   - Jiří Řimnáč 

Prodejna Bliţná   - Růţena Provodová 

Prodejna Muckov   - Alena Doleţalová 

 

 Na základě kontrol v době LTS stanovila rada MNV následující pořadí obchodů a 

kiosků: 

1/ kiosek na ATC Olšina 

2/ prodejna Jednoty v Bliţné 

3/ kiosek VT Jestřábí II. 

4/ kiosek Radslav 

5/ samoobsluha Černá 

6/ Esspreso 

 

Obsazení rekreačních zařízení: 

 

Veřejné tábořiště Jestřábí 1  - Ouředník, Poláková 

Veřejné tábořiště Jestřábí 2  - Štěrba, Štěrbová 

Veřejné tábořiště Jestřábí 3  - Kovář, Kovářová 

Camp Olšina     - Zeman, Zemanová, Študlarová, Macháčková 

Ubytovna MNV   - Šmahelová 

Návštěvnost a trţby: 

 

Provozovna Počet  

lůţek 

Počet 

osob 

Z toho 

cizí 

Plán 

trţeb 

Skutečnost 

trţeb 

Vyplacené 

mzdy 

Jestřábí 1 - 2896 436 148000 156000 15248 

Jestřábí 2 - 3761 1346 285000 330000 23085 

Jestřábí 3 - 973 337 75000 78796 12673 

Camp Olšina 96 11133 4678 400000 584313 38576 

Ubytovna 38 351 6 38000 40000 3194 

C e l k e m 134 19114 6803 946000 1189109 92776 
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L e t n í     k i n o. 

 

Plánované trţby  - 190 000 Kčs 

Skutečné trţby  - 204 622 Kčs 

 

 Začátek promítání byl 21.června. Zdaleka nejúspěšnějším filmem byl český „Vesničko 

má, středisková“, který byl později navrţen na Oskara. Některé filmy se musely během večera 

promítat dvakrát, první začátek byl ve 21,30 hodin a druhý kolem půlnoci. 

 Vedoucím LK byl Jan Rulíšek, promítali Vladimír Marek a Václav Pivec.V pokladně 

byla Marie Rulíšková, uvaděčkou Věra Daňová a hlídači Jaroslav Richter a Jaroslav Svoboda. 

 

C o se   u d ě la l o ? 
Bylo dokončeno sociální zařízení na Camp Olšina, dokončen rozvod vody, provedena úprava 

povrchu buněk zastřešením, rozšířila se ubytovací kapacita v bunkrech ve stanech, upravil se 

bezprašný povrch v kempu. 

Byl proveden rozvod elektrického proudu na VT Jestřábí 3 s přípojkou na campvozy a 

rozšířila se kapacita o 20 míst WC. 

 

 Letní turistická sezona byla v tomto roce tedy velmi úspěšná. Poprvé za několik let 

dosáhla trţba přes jeden milion korun. Svědčí to o tom, ţe turistům se zde líbí a ţe se něco 

pro jejich pohodlí a pro to, aby se jim zde líbilo, udělalo.Stále však zůstává dost problémů, na 

které je nutno v dalším období napřít pozornost a naši obec a všechna rekreační zařízení ještě 

více zkrášlit. 

 

O c h r a n a     ţ i v o t n í h o    p r o s t ř e d í. 
 29.veřejné plenární zasedání MNV se z velké části zabývalo ochranou ţivotního 

prostředí a dodrţováním zásad v této oblasti na území naší obce. Zvýšený turistický ruch 

přinesl samozřejmě celkový rozvoj celé naší oblasti, současně dochází k nárustu zemědělské 

výroby. Problémy zemědělců jsou skutečně veliké, hospodaří nejen v CHKOŠ, ale v centru 

turistického dění, je nutno chránit nejen zdroje pitné vody, ale celé Lipenské jezero před 

neţádoucí kontaminací. Problémy ovšem mají i další podniky, ale i MNV zejména při vývozu 

tekutých odpadů z veřejných tábořišť a rekreačních objektů. Proto je nutno věnovat velkou 

pozornost celkové ochraně ţivotního prostředí nejen pro nás, ale zejména pro budoucí 

pokolení. 

 Nelze nepřipomenout, ţe se uţ v této oblasti udělalo hodně. Jedná se o kaţdoroční 

výsadbu zeleně v obci. MNV nakupuje velké mnoţství stromů, keřů a okrasných rostlin / v r. 

1986 to bylo 4000 ks/, otázkou však zůstává, zda je tato zeleň vysazena na místa, kam patří, 

zda se o ní dále pečuje, anebo se jí nevěnuje další pozornost. Jsou známy případy, ţe sami 

zaměstnanci MNV vysazené stromky spolu s trávou posekali. Příkladem zde můţe být osada 

Bliţná, tam se výsadbě zeleně a zejména jejímu dalšímu udrţování, věnují. Na Muckově, ale i 

na Mokré zase zeleň v prostoru obce své místo nemá. V samotné obci Černá pak nepůsobí 

vábně, kdyţ uvnitř obce v prostorech před poštou, ale i jinde , pobíhají hejna hus a slepic, 

vyhrabávajících vše kolem zasazených keřů a okrasných rostlin, o pobíhání psů a problémy 

s jejich znečišťováním ani nemluvě. 

 Naše obec nepůsobí vzhledově nijak vábným dojmem. Působí spíše neuspořádaně, jiţ 

při vjezdu do obce nemáte dobrý dojem, rodinné domky se sice staví na přidělených 

parcelách, ale kaţdý jinak a v jiném stylu. Hospodářská příslušenství jsou neuspořádaná a co 

je nejhorší, odpady, zejména hnůj, vyváţí kaţdý za svůj domek. Tam za plotem uţ to nikoho 

nezajímá. MNV proto začal přistavovat v prostoru obce vleky na různý odpad. 
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 Mezi horní a dolní částí obce v prostoru potoka je nucená proluka, kde louka patřící 

Státnímu statku působí nevábně a pro turisty nepřitaţlivě. My domácí jsme si jiţ zvykli, ale 

pro oči turisty to není nic pěkného a dokonce některým to přináší moţnost tuto 

neuspořádanost a nepořádek fotograficky zachytit. Louka v proluce je trvale zamokřena a 

protoţe v blízkosti jsou sádky Státního rybářství, nelze provést potřebné meliorace. Trávu, 

která je nekulturní by bylo moţno vysekat ručně a také ručně vynosit ven. Počítá se s tím, ţe 

zde bude v budoucnu vybudován rybník, který tuto část zakryje. 

 Dalším problémem jsou částečně zdemolované objekty. Uprostřed stojí budova čp.15, 

jejíţ zdi bývalé stodoly a dalšího příslušenství jsou jiţ několik let rozpadlé v ruinu a stále se 

nic neděje. Je to objekt státního statku, který by měl kolem této budovy jiţ něco podniknout. 

Kolem sodovkárny i nadále stojí zeď, která nedělá obci dobrou vizitku. V roce 1985 bylo 

dojednáno, ţe zeď spolu s tarasem bude zdemolována a odvezena. Na poslední chvíli došlo na 

jednání odboru výstavby ONV k přijetí stanoviska, ţe se zeď ponechá a pouze se opraví 

omítky. Rada MNV se proti tomuto rozhodnutí odvolala, protoţe odstranění zdi nejen zlepší 

vzhled obce, ale především bezpečnost silničního provozu. 

 Dost se udělalo na úseku místních komunikací. Dnes prakticky v celé obci je 

bezprašný povrch. Za posledních 5 let se proinvestovalo 1,8 mil.Kčs na výstavbu 

komunikací.Pro vzhled obce i pro bezpečnost silničního provozu přispěla výstavba 

autobusového nádraţí. Zejména pro děti je to kaţdopádně bezpečnější a prostor s vymezenou 

zelení dal obci i vzhledově jiný ráz. 

 Velkým problémem jsou divoké skládky.Obec přistavuje na různá místa vleky, přesto 

se situace nemění. Na území obce najdeme řadu různých skládek a je otázkou, zda přistavení 

1 – 2 vleků přispěje k tomu, ţe divoké skládky zaniknou. Většina občanů a zahrádkářů 

jakmile je pěkné počasí začne s úklidem a nepotřebné věci odveze někam pryč, moţná, ţe 

počítá s tím, ţe aţ bude přistaven vlek, tak odpad naloţí. Mezitím však další, kteří vidí jakousi 

skládku, přisypou i svůj obsah a koloběh začíná. Spousta nepotřebných věcí zůstane po 

rekreantech a rybářích kolem jezera. Pořádají se sice brigády na čištění tábořišť, pláţí a 

prostorů kolem, zejména děti nasbírají mnoho odpadního materiálu, ovšem dospělí uţ pak 

neokáţí tyto věci odvézt a často tam hromady zůstávají pod sněhem a na hromádce vydrţí 

často i další sezonu. 

 Většina občanů označuje za hlavní viníky znečišťování ţivotního prostředí 

zemědělskou výrobu. Kaţdopádně jsou zemědělci v naší oblasti převládající a tak se zdá, ţe 

znečišťují nejvíce. Řada chalupářů, chatařů a rekreačních zařízení, svalují vinu na zemědělce, 

ţe jim např. znečistili studně apod. Ale právě např.chataři  hodně často vytváří černé divoké 

skládky, stejně tak jako rekreanti dělají škody na polích, v lesích, ale i kolem tábořišť, 

vodních zdrojů apod. 

 Dává se za vinu zemědělcům, ţe hodně hnojí a pouţívají velké mnoţství pesticidů. Je 

moţno připomenout, ţe např. v Itálii se pouţívá celkem 12,6 kg pesticidů na 1 ha, 

v Maďarsku 9,6 kg, v ČSSR 4,96 kg a na Státním statku Frymburk pouze 1,22 kg. Přitom se 

na statku vůbec nepouţívají insekticidy a zejména zvlášť nebezpečné jedy. 

Rovněţ dusíkem se hnojí velmi opatrně. Zemědělci jsou si vědomi následků přehnojení, na 

kaţdém statku je vodohospodář a otázky hnojení, ochrany a úniky dalších látek jsou 

v současné době přísně sledovány. 

Státní statky pečují i o organická hnojiva. Vybudovala se betonová sloţiště organických 

hnojiv, odvoz od stájí se provádí pomocí kontejnérů.Rovněţ se zřizují a budují nové siláţní 

prostory, likvidují se provizorní siláţní jámy. 

 Znečišťování např.komunikace v obci bývá při spadu chlévské mrvy, senáţe, sena a 

slámy anebo znečištění vozovky při výjezdu z pozemků. To lze však dobrou organizací práce 

snadno odstranit. 
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Pro zachování zdravého ţivotního prostředí můţe a musí udělat kaţdý z nás, co je v jeho 

silách. Ráz krajina a prostředí, které zde zanecháme, nám nemůţe být lhostejné. 

 

O  B  E  C  N  Í      K N  I  H  O  V N  A. 

 

 Místní lidová knihovna měla v roce 1986 celkem 164 stálých čtenářů, jejichţ počet se 

během sezony zvyšuje. Kniţní fond obsahuje 5 998 svazků a bylo provedeno 6 146 výpůjček. 

 Knihovnice Marcela Novotná provádí pravidelné výstavky před knihovnou v prostoru 

Agitačního střediska kaţdý měsíc. Svou činnost propagovala celkem 18 x ve vývěsní skříňce 

v obci. 

 Jsou mezi námi čtenáři, kteří si v úterý půjčí třeba 10 knih a v sobotu uţ je vrací, 

údajně přečtené. Jsou však i takoví, kteří mají knihy vypůjčené více neţ rok. Takovým 

čtenářům musí knihovnice posílat upomínku s tím, ţe nebudou-li knihy do daného termínu 

vráceny, budou dotyční čtenáři nuceni zaplatit hodnotu vypůjčených knih. 

 

V   Ý   S   T   A   V   Y. 

 

Grafit na Českokrumlovsku. 

 V červenci a srpnu byla v Obřadní síni MNV v naší obci instalována výstava Grafit na 

Českokrumlovsku. Byla otevřena denně od 8  do 18 hodin a zhlédlo ji více neţ 1800 

návštěvníků.Ti se zde dozvěděli o výskytu grafitu v přírodě, o historii těţby a současné těţbě 

a zpracování grafitové suroviny a vyuţití v průmyslu. Byly zde i ukázky hlubinného vrtu. 

Četné zápisy v návštěvní knize svědčí o tom, ţe výstava byla opravdu zdařilá. Výstavu 

navštívila i řada zahraničních turistů. Výstavu uspořádalo ve spolupráci s MNV, Okresní 

vlastivědné museum v Českém Krumlově. 

Pohled na obec. 
 K výročí osvobození byla ve dnech 8 a 9.května uspořádána na Agitačním středisku 

výstava kronikářovy práce o budování obce, tak jak je zachyceno ve výstřiţcích novin a 

časopisů, na fotografiích a dalších dokumentačních přílohách. 

Návštěvníci výstavy měli moţnost se seznámit s vývojem obce, jejím zvelebováním a 

ţivotem našich občanů, zejména v posledních 15 letech.K zhlédnutí byla i literatura vztahující 

se k naší obci a okolí. Vystavena byla i kronika obce. 

Výstavu navštívilo kolem 150 občanů, kteří si se zájmem prohlédli zejména vystavené 

fotografie a od roku 1976 vedenou obecní kroniku. 

O s t ř í ţ. 

 V roce 1986 byla znovu obnovena činnost časopisu Ostříţ, který předtím vycházel 

velmi nepravidelně, většinou jen v souvislosti s májovými oslavami v Horní Plané. 

 Tohoto úkolu se ujal kronikář obce ing.František Záhora a tak 20.dubna vyšlo první 

číslo. Od té doby pak vycházel časopis pravidelně kaţdý měsíc. 

 Zpočátku se utvořila redakční rada ve sloţení Boţena Lešková, Milan Strejc, 

Bohumíra Smolenová, Dana Pechová , Helena Valnohová a František Záhora. Později jsme se 

však přestali pravidelně scházet, protoţe většina členů byli učitelé a tak jsem zůstal vlastně 

sám. Určitý námět jsem prodiskutoval s tajemníkem MNV, pak jsem celé číslo sestavil a 

v konceptu napsal. Koncept pak převzala Helena Valnohová, která přepsala časopis na blánu, 

odnesla tajemníkovi a ten ho na MNV rozmnoţil.Namnoţené listy jsem opět přebral já, 

sepnul dohromady a vrátil MNV. Tam časopis buď poštou anebo přes poslance odcházel do 

jednotlivých domácností. Ostříţ vychází v nákladu 250 ks. 
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Rozhlas  a  film. 

 V roce 1986 byl vytvořen i minikrouţek rozhlasu, jehoţ páteří byla Dana Pechová a 

Bohumíra Smolenová. Informovaly občany o významných událostech roku, zejména sjezdu 

KSČ a volbách. Vystoupily i děti z Mateřské školy. 

 V zimním období započalo i promítání filmů pro děti na Agitačním středisku. Promítá 

se v sobotu od 14 hodin a na pořadu jsou pěkné dobrodruţné a pohádkové filmy. Pro dospělé 

se zatím promítat nezačalo. 

 

O   B   Y   V A   T   E   L   S   T   V  O. 

 

Narození dětí: 

 V roce 1986 se narodila samá děvčata.Byla to: 

25.července  - Veronika Haberlandová 

  1.září   - Lucie Vrbová 

  2.září   - Vladislava Pekárková 

30.září   - Zuzana Levaiová 

11.prosince  - Lucie Maurerová 

 

Úmrtí občanů: 

 V roce 1986 zemřeli: 

Motičáková Antonie - ročník 1931 

Musil Ota  - ročník 1931 

Vaclík František - ročník 1919 

Hrodějová Marie - ročník 1905 

 

 K 31.prosinci 1986 měla obec Černá v Pošumaví celkem 783 trvale hlášených 

obyvatel. Z nich bylo 407 muţů a 376 ţen. Dětí do 15 let bylo 180, muţů nad 60 let celkem 

36 a ţen nad 55 let bylo 76. 

V samotné obci Černá bylo přihlášeno 572 občanů, v osadě Bliţná 50 občanů, v Muckově 56, 

v Mokré 33, v Dolní Vltavici 29 a na Pláničce 23 občanů. 

Průměrný věk našich obyvatel byl 33,7 roků. 

Nejpočetnější jsou ročníky 1978 / 20 občanů/, 1970 / 19/ a ročníky 1946 a 1957 / po 18 

občanech/. 

Nejstaršími občany jsou: Valerie Kotrčová / 90 let/; Marie Haiţmanová / 89 /; Kateřina 

Danielová, Aloisie Prášková a Marie Růţičková / všechny 83 let/. 

V obci bylo celkem 28 občanů nad 70 let. Nejmladším občánkem je Lucie Maurerová / 20 

dní/. 

 V obci se nejvíce vyskytuje jméno Pekárek / celkem 16x/. Z křestních jmen je 

nejčastější u muţů František / 36x/ , Jan / 35x/ , Josef /30x/ ,Petr / 28x/, Jaroslav / 20x/ a 

Pavel / 18x/. 

Z ţenských jmen je nejčastější Marie a to 42x, dále Anna 24x, Růţena a Eva se vyskytují 14x, 

Jana a Alena 13x a Hana 12x. 

Celkem 113 občanů má příjmení začínající písmenem K. 

 

P  O  Č  A  S Í       1  9  8  6. 

 

Leden  - od počátku měsíce do 13.1 se teploty pohybují pod nulou a sněţí. Dne 14.1 

prší, ale od 15.1 znovu sněţí. 19 ledna je mírné oteplení s deštěm, pak znovu sněţí a větší 

ochlazení přichází v období 27 – 29.ledna. 
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Nejstudenějšími dny byl 8 a 29 leden / -15°C/, nejteplejší 24.ledna / + 4°C/. Celkem bylo 18 

sráţkových dnů. 

Únor  - celý únor je studený, od 6.2 s teplotami od -10°C do – 21°C.Určité sníţení 

mrazů je v období od 13.2 do 19.2 / max. -9°C/.Koncem měsíce opět silně 

mrzne.Nejstudenější byl 25.únor / -25°C/ a nejteplejší 1.únor / 0°C/. Sráţkových dnů bylo šest 

a kolem 25.února leţí 45 cm sněhu. 

Březen - měsíc stále ještě pokračuje mrazivými dny, kolem 6 března je 25 cm sněhu, 

teploty kolem nuly a tak to pokračuje prakticky celý měsíc.Nejstudenější byl 1 březen / -

12°C/ a nejteplejší 28 březen. Celkem bylo 9 sráţkových dnů a koncem měsíce jiţ není ţádný 

sníh. 

Duben  - začátek měsíce je chladný, 5.dubna sněţí, ovšem od 7.4 naráz nastupuje teplo 

aţ horko s teplotami přes den kolem 25°C.Jenomţe to trvá jen tři dny a 10.dubna přechází léto 

opět do zimy. Aţ do 15.dubna trvají mrazy a sněţí, od 16.4 sice mrazy nejsou, ale stále trvá 

chladné počasí. Teprve aţ od 22.4 do konce měsíce je pěkně a teplo. V tomto období se velmi 

rychle mění příroda, přímo před očima roste tráva a zaseté obilí. 

Nejstudenější byl 12 duben a nejteplejší 30.duben. Bylo celkem 11 sráţkových dnů a první 

bouřka přišla 28.dubna. 

Květen - pokračuje i nadále teplé aţ horké počasí.S mírnými přerušeními, kdy teplota 

klesla na 12 – 14°C, byl jinak celý měsíc velmi teplý. Celkově bylo 12 sráţkových dní, 

nejstudenější den byl 30.5 a naopak nejteplejší 27.5. 

Červen - tak jak byl květen teplý, červen byl opakem.Jiţ od počátku měsíce aţ do 8.6 

pršelo, teploty se pohybovaly od 5°C maximálně do 12°C. Následují tři dny teplejší, pak 

znovu chladno, 15 června přichází velký liják s kroupami, coţ přinese změnu a oteplení. 

Následující dny aţ do konce měsíce jsou příjemně teplé. Nejchladněji bylo 2 června a 

nejtepleji 18.6. V měsíci bylo 13 sráţkových dní. 

Červenec - aţ do 5.července bylo horko a dusno a všichni jsme nedočkavě očekávali 

déšť. Ten konečně přišel i s bouřkou 6.7 a pršelo i v dalších dnech.Od 12. července jsou opět 

teplé dny, coţ s několika přerušeními trvá aţ do konce měsíce. Nejtepleji bylo 3.7 a 

nejchladněji 10.7. V měsíci bylo celkem devět sráţkových dní. 

Srpen  - prakticky celý srpen byl velmi teplý, od roku 1979 nejteplejší. 4 srpna byla 

silná vichřice a padaly kroupy, během měsíce byla 3x bouřka a 12 dnů deštivých. Nejteplejší 

byl 4 srpen a nejchladnější 29 srpen. 

Září  - rovněţ v září pokračuje poměrně teplé počasí, v první polovině je relativně 

chladněji s teplotami jen do 20°C, ale ve druhé polovině je tepleji. Celkem bylo 5 deštivých 

dnů, nejtepleji bylo 16.9 a nejchladněji 1 září. 

Říjen  - i v říjnu pokračují teplé dny, zpočátku jsou teploty vyšší / i nad 20°C/, od 5 

do 19 října se teploty pohybují v průměru kolem 15°C. Od 20.10 prší, nejteplejší je 2 říjen a 

nejchladnější 29 říjen. V měsíci bylo 7 sráţkových dní a druhá polovina měsíce je jiţ 

poznamenána ranními mlhami. 

Listopad - přicházejí ranní mrazíky, přes den však stále ještě od 5 do 10°C, občas i 

15°C, coţ je prakticky stejné po celý měsíc.Nejtepleji bylo 20 listopadu a nejchladněji 30.11. 

Sráţkových dnů bylo celkem šest. 

Prosinec - první polovina měsíce je ve znamení ranních teplot mírně pod bodem mrazu a 

přes den kolem 7°C, 14.12 přichází první sníh a pak jiţ s menšími přestávkami aţ do konce 

prosince sněţí. V období vánoc přichází ochlazení, koncem měsíce dokonce prší a sníh na 

koénci roku není ţádný. Nejstudeněji bylo 26.12 a nejtepleji 4.prosince, sráţkových dní bylo 

15. 

 Od roku 1979, kdy si vedu podrobné záznamy o počasí, byl tento rok třetí nejteplejší, i 

kdyţ např. únor byl nejstudenější. 
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S O C I Á L N Í    P O L I T I K A. 

 
 Cílem je zabezpečit soustavné zvyšování péče o občany, jejich ţivotní úroveň, péči o 

děti a rozvrácená manţelství a aktivní boj proti alkoholismu. 

Lékařská   stanice. 

 Obvodní lékař ordinuje v pondělí, středu a pátek vţdy od 7.45 hod. do 10.00 hodin. 

Obvodní lékařkou je MUDr. Věra Krepsová a zdravotní sestrou Čerklová. 

 Zubní lékař zajíţdí do obce ve středu ordinuje od 6.30 do 16.00 hodin a je jím MUDr. 

Solfronk. 

 Dětský lékař MUDr. Indra zajíţdí do obce v pondělí a ve čtvrtek odpoledne. 

Poţadavek ve věci přeloţení ordinačních hodin na odpolední dobu nebyl realizován, protoţe 

by to prý vyvolalo přesun ordinačních hodin v Horní Plané pro závody. 

Styk s lékaři je ze strany MNV pravidelný, rovněţ i informovanost. MNV poţaduje, aby byla 

realizována rekonstrukce celého objektu z hlediska modernizace poskytovaných sluţeb. MNV 

není zatím schopen tuto akci realizovat vlastními silami z důvodu velkého počtu vlastních 

akcí a pro nákladnost akce. Zařazení do plánu v rámci ONV se zatím nepodařilo zajistit. 

Péče o důchodce. 
 V obci je celkem 98 důchodců, tj.12% z počtu všech občanů. Celkem je pak v obci 10 

důchodců, kteří mají důchod niţší neţ je sociální hranice potřebnosti. Těmto lidem poskytuje 

MNV sociální výpomoc z prostředků ONV ve výši 10 tisíc Kčs, čili 1 000 Kčs na důchodce a 

to formou jednorázové finanční nebo materiální výpomoci.V tomto roce byla poskytnuta 

důchodcům jednorázová měsíční výpomoc od 50 do 150 Kčs. 

 Komise sociální a zdravotní pracuje na tomto úseku ve spolupráci s MNV, SPOZ a 

pracovníky odboru sociálních věcí ONV.Spolu s SPOZ pečuje o zdravotní stav důchodců a 

jejich potřeby. MNV pomáhá při zajišťování dřeva a uhlí. Důchodcům jsou kaţdoročně 

nabízeny poukazy na lázeňskou péči v minulosti velmi ţádané, nyní se zájem ztratil. 

Nutná je spolupráce se závody, některé jako kdyby o důchodce po skončení práce nejevily 

zájem. 

MNV vyuţívá důchodců při práci v obci, proto je nutné postarat se o ně i v otázce bytové, kdy 

někdy potřebují vyměnit byt, musejí mít starost o jejich otop, zahrádku a podobně.  

Neúplné rodiny. 

 Pomoc je často řešena ONV, přesto komise situaci sleduje, zejména u osamělých 

matek, rozvedených manţelství a rozvrácených rodinách. 

V obci se sleduje 5 svobodných matek, 7 rozvedených rodin s malými dětmi a 6 rozvrácených 

rodin, kde dochází k narušení mravní výchovy dětí. 

Alkoholismus. 

 Opilství rodičů je častým jevem, pozadu však nezůstávají ani mladiství. V obci jsou 

občané, kteří se podrobovali protialkoholnímu léčení, výslednost léčení je však nízká. Po 

dobu léčebného procesu plně abstinují, po skončení léčby se však brzy vracejí k dřívějšímu 

zlozvyku. Stát vydává na léčení vysoké částky a efekt je nízký. 

Komise se tímto stavem zabývala a konstatovala, ţe občanům, kteří poruší léčebný reţim a po 

skončení znovu alkohol uţívají, budou dány náklady na léčení k náhradě. 

 

Z E M Ě D Ě L S T V Í  
 

Pro zemědělství celého odštěpného závodu Frymburk to byl poměrně příznivý rok. 

Závod se vyrovnal prakticky se včemi ukazateli v RV i ŢV a rovněţ ekonomická, resp. 

nákladová část byla v souladu s plánem.Všech osm hlavních a vybraných ukazatelů, podle 

nichţ se na konci roku závody hodnotí, bylo splněno. Nesplnila se pouze výroba stonkového 

lnu, ovšem pojišťovnou byla tato nevýroba pokryta. OZ Frymburk byl vyhodnocen jako první 
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v okrese Český Krumlov a jako druhý v Oborovém podniku a to jen kvůli vyššímu procentu 

úrazů. 

 Provoz Černá si v roce 1986 vedl rovněţ úspěšně, splnil hrubou zemědělskou 

výrobu a docílil zisk, jeho úspěchy však mohly být ještě vyšší, kdyby splnil výrobu obilovin.  

Vyrobit plánované mnoţství obilovin dělá pracovníkům provozu Černá velké potíţe 

jiţ několik let. V roce 1986 překročily výrobu obilovin i provozy Zvonková a Pasečná, provoz 

Frymburk zůstal dluţen necelé tři vagony, ale Černá nesplnila o více neţ 17 vagonů zrna. 

Provoz Černá pěstoval tyto obiloviny a dosáhl výsledků: 

Ozimá pšenice   - 20 ha  - výroba 93 tun 

Ozimé ţito   -        290 ha  -           609 tun 

Jarní ječmen   -        230 ha  -           800 tun 

Celkem obiloviny  -        540 ha  -        1 505 tun / 1 677 t plán 

  Z uvedeného je zřejmé, ţe právě největší plocha ozimého ţita doslova zklamala. 

Ozimé ţito dalo na celém závodě sníţený výnos, ovšem na Černé uţ na podzim nebyl dán 

dobrý základ pro úspěšné přeţití zimy a dobrý vývoj na jaře. Naproti tomu u pšenice dosáhli 

na Černé nejvyššího výnosu na závodě. 

  Stonkový len pěstoval provoz na 55 ha a jeho ukazatele rovněţ nesplnil. Na plán 3,5 t 

z 1 ha dosáhl 3, 07 t a vyrobil 1 688,5 q stonku. Poměrně dobré bylo ale zpeněţování, ve 

II.jak.třídě prodal provoz 812,4 q, zbytek ve III.jak.třídě a dosáhl průměrné realizační ceny 

293,68 Kčs na plán 300 Kčs. Celý závod zpeněţoval za 287,13 Kčs za q stonku. 

  U objemné píce dosáhl provoz Černá výrazných úspěchů. Celkově zde vyrobili 

8 318,4 tun senáţe, 2 132,9 tun kukuřičné siláţe a 2 089 tun sena – vše přepočítáno na 

zelenou hmotu. Provoz splnil na 107,2% a vyrobil 4,24 t/ VDJ. 

Veškerou  objemnou píci měl provoz zařazenu v 1 – 2 jakostní třídě, coţ je významný úspěch 

ve srovnání s předešlými roky i ve srovnání s ostatními provozy závodu. 

V ţivočišné výrobě choval provoz Černá celkem 864 ks skotu, z toho 512 ks krav. 

Výroba mléka: 

Dojivost na krávu a den - 10,35 l  - plán 9,94 l 

Dojivost na krávu a rok - 3 778 l  - plán 3 267 l 

Výroba mléka celkem  - 1 994 839 l - plán 1 850 000 l 

Dodávka mléka celkem - 1 879 185 l - plán 1 715 000 l 

V I.jak.třídě bylo nakoupeno 88,07% mléka a ve II. Jak.třídě 11,93% mléka. 

Výroba masa: 

Přírustek jalovic denní - 0,589 kg - plán 0,575 kg 

Přírustek telat denní  - 0,752 kg - plán 0,805 kg 

Výroba masa telata  - 23 234 kg - plán 23 500 kg 

Výroba masa jalovice  - 15 837 kg - plán 21 000 kg 

Výroba masa drůbeţ  - 171 951 kg - plán 182 000 kg 

Ekonomická část: 

Výnosy celkem  - 17 345 tis.Kčs - plán 16 888 tis.Kčs 

Náklady celkem  - 16 281 tis.Kčs - plán 16 088 tis. Kčs 

Zisk    - + 1 064 tis.Kčs- plán + 800 tis.Kčs 

HZP    - 16 668 tis.Kčs - plán 16 585 tis.Kčs 

Počet pracovníků  - 87  - plán 89  

Průměrná mzda celkem - 3 311 Kčs -  

Z toho dělníci celkem  - 3 333 Kčs 

Z nich např.kočí  - 5 168 Kčs 

            THP ( 9)        - 3 285 Kčs 
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B F O O P   -   brigádní forma organizace a odměňování práce. 

 Tuto nově propagovanou metodu uplatňuje v roce 1986 brigáda ošetřovatelů dojnic 

v kontrolní stáji v Černé. Brigáda má 12 členů, z toho je 8 dojiček, 2 stájníci a 2 stálí střídači. 

Vedoucím brigády je Josef Krcho, zástupcem Zdeněk Malý a garantem brigády ing, Pavel 

Sarauer, zootechnik provozu Černá. 

 Brigáda si sama řeší zastupování v době krátké nepřítomnosti, dodrţuje během roku 

stanovené postupy, předpisy a opatření při práci a udrţuje i okolí stáje v pořádku. 

Celoroční přínos brigády se hlavně projevil ve větší zodpovědnosti jednotlivců za celkové 

výsledky a snaţším a operativnějším zastupováním pracovníků. 

Výsledky podle jednotlivých stájí: 

Bliţná malá stáj  -  13,71 l -    32 867 l  -    20 000 l plán 

Mokrá kontrolní stáj  -  11,39 l -  277 309 l  -  260 000 l 

Černá porodna  -  11,34 l -    45 129 l  -    36 000 l 

Bliţná kravín   -  11,04 l -  384 815 l  -  353 000 l 

Černá kontrolní stáj  -  10,42 l -  493 662 l  -  441 000 l 

Muckov I.   -    9,86 l -  393 480 l  -  380 000 l 

Muckov II.   -    9,20 l -  367 277 l  -  360 000 l 

 

 Ze 16 stájí na závodě / bez kontrolních stájí/ se umístily: 

Na 1. místě  - kravín Bliţná  - dojivost 4 029 l 

Na 11.místě - kravín Muckov I. - dojivost 3 598 l 

Na 15.místě - kravín Muckov II. - dojivost 3 360 l 

 

 Z 5.kontrolních stájí na závodě se umístily: 

Na 2.místě - KS Mokrá  - dojivost 4 159 l 

Na 3.místě - KS Černá  - dojivost 3 804 l 

 

Socialistická soutěţ závodu Frymburk za rok 1986: 

 

 Na celozávodní konferenci ROH dne 11.2.1987 bylo provedeno rovněţ vyhodnocení 

nejlepších pracovníků a kolektivů, kde se z provozu Černá a z provozu Technických sluţeb 

umístili: 

 ve výrobě objemné píce  - provoz Černá na 1.místě 

 v I.unif.řadě traktorů   - Zeman Alois na 2.místě 

 v II.unif.řadě traktorů   - Ondrovič Pavel na 2.místě 

 ve ŠT-180    - Štumpauer Bohuslav na 2.místě 

 v mačkačích píce   - Ondrovič Pavel na 1.místě 

 v řezačkách píce   - Švarc Bohuslav na 1.místě 

 v obilních kombajnech  - Bandura Michal na 1.místě a 

Pivec Václav na 2.místě 

 ve stájích bez KS   - kravín Bliţná na 1.místě 

 v kontrolních stájích   - KS Mokrá na 2.místě 

 v ošetřovatelích brojlerů  - Pekárková Margita na 1.místě a 

Knotková Marie na 2.místě 

 o nejlepšího zlepšovatele  - Štumpauer Bohuslav na 1.místě a 

Suchánek Tomáš na 2.místě 

 na úseku ochrany a bezpeč.práce - Technické sluţby na 2.místě 
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V soutěţi celého Oborového podniku ŠUMAVA za rok 1986 se umístil kolektiv 

pracovníků kravína Bliţná / šestičlenný vedený Stanislavem Horečným/ celkově na 

2.místě   a stejně tak se na 2. místě umístil Alois Zeman v soutěţi traktoristů 

I.unifikované řady. 

 

S O D O V K Á R N A. 

 

Letní sezona jako kaţdoročně klade zvýšené nároky na výrobu nealkoholických 

nápojů.Protoţe bylo teplé počasí jiţ v květnu, byla v té době po limonádách zvýšená 

poptávka.Zaměstnanci Sodovkárny pracovali vprodlouţených směnách a od 1.července 

rozjeli dvě směny. Vydatně jim pomáhali brigádníci, převáţně studenti českokrumlovského 

Gymnazia, kterých se vystřídalo ve 4tyřech turnusech celkem 43. Plán výroby byl splněn na 

103%. Za červenec např.činila výroba 5 516 hl nápojů, coţ představuje 836 tisíc  láhví o 

obsahu 0,33 l, 283 tisíc láhví o obsahu 0,7 l a 777 hl sudové limonády. 

Rovněţ výroba limosyrupů běţela naplno. V červenci např.uvařili 428 tun limosyrupů 

k zásobování všech sodovkáren n.p.Jihočeské pekárny. 

 Starosti dělala pracovníkům Sodovkárny doprava a proto jim v největší špičce 

pomáhala auta ČSAD a Státního statku Vyšší Brod. 

Se svým úkolem  vyrobit 36 000 hl nealkoholických nápojů za rok 1986 se pracovníci 

vyrovnali jiţ 16.prosince 

 Na jablečný sukus zde zpracovali 1 710 tun padaných jablek. Pro zahuštění ovocného 

koncentrátu uvedli do provozu vlastní odparku. Tím získali dostatek kvalitní suroviny pro 

výrobu ovocných limosyrupů. 

 

L O M     K A M E N E. 

 

 Provozovna se úspěšně vyrovnala s plněním nejen plánu v rozsahu celého 

sortimentu, ale i po stránce sociální, péče o pracovníky a lepší vztahy v kolektivu. 

 V tomto roce byla utvořena BSP, zaměstnanci se zapojili do metody 

A.M.Basova. Ve svém socialistickém závazku se jim podařilo plnit úspory PHM a elektrické 

energie. 

 Na úpravě okolí, které se výrazně zlepšilo, odparcovali pracovníci Lomu téměř 

100 hodin a dalších 100 hodin odpracovali v akci „Z“. 

 

T U H O V É    D O L Y. 

 

 V září se sešli v kulturním domě v Brlohu zástupci pracujících z Tuhových dolů u 

příleţitosti Dne horníků. Ředitel n.p. Rudné doly Příbram, závod Netolice Karel Švec ve 

svém projevu ocenil iniciativu a angaţovanost pracovních kolektivů na jednotlivých 

provozech. 

 U provozu Bliţná i nadále pokračovaly práce spojené s likvidací havárie průvalu vody 

ve třetím patře. Obětavostí všech pracovníků dolu se podařilo následky havárie odstranit a za 

mimořádných bezpečnostních opatření obnovit těţbu. 

 Podle sdělení vedoucího provozu Františka Kubiše je přítok vody do dolu 1600 l za 

minutu. Tato voda se čerpá nahoru, jsou vyraţeny ţumpovní chodby o objemu 2 500 m³. 

Při vyhodnocení nejlepších pracovníků byl vyhodnocen i horník Tuhových dolů provozu 

Bliţná -  Karel VRBA  a byl mu udělen ŘÁD  RUDÉ  HVĚZDY PRÁCE. 
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SMĚS    DALŠÍCH   ZAJÍMAVOSTÍ   A   UDÁLOSTÍ    ROKU    1986. 

 

Lampionový průvod. 

 Stejně jako kaţdý rok byl uspořádán v předvečer státního svátku ČSSR dne 8.května 

na počest výročí osvobození – lampionový průvod. 

Průvod, kterého se zúčastňují převáţně děti, prochází v podvečerních hodinách obcí, řazení je 

na začátku obce před domem čp.1 a ukončení v prostoru Autokempu Svazarmu. Zde je pak 

zapálen tzv. Oheň vítězství. Letos před slavnostním zapálením ohně promluvil předseda VO 

KSČ František Lukeš. 

Oslavy Mezinárodního dne dětí. 

 V tomto roce byly oslavy MDD uspořádány v sobotu 31.května. Pod vedením MV NF 

a za účinné pomoci a kontroly komise pro školství a kulturu při MNV, se těchto oslav 

zúčastnily téměř všechny sloţky. Ty sloţky, které konkrétně přímo nespolupracovaly, 

přispěly alespoň finančním obnosem. 

 V dřívějších létech probíhala oslava MDD přímo na hřišti v Černé. V tomto roce byly 

pro děti připraveny různé atrakce na vytýčené trase. Začátek byl sice na hřišti, pak však 

musely děti absolvovat trasu směrem kolem pošty, podél Mateřské školy přes autokemp, dále 

kolem panelové restaurace cestou lesem aţ k hotelu Racek, odtud do kopce k letnímu kinu a 

pak směrem dolů a stejnou trasou zpět na hřiště. 

Na trase děti plnily různé disciplíny jako hod míčkem, jízda na kole, první pomoc, poznávání 

květin, střelba ze vzduchovky a jiné. Kaţdý soutěţící obdrţel kartičku na které musel mít při 

odevzdávání orazítkována všechna stanoviště a pak po odevzdání kartičky obdrţel balíček 

s několika dobrotami. Ti nejmenší absolvovali na hřišti závody v pytlích. 

 Všem se tento způsob moc líbil, závodu se zúčastnilo 142 dětí. Přivítali mezi sebou i 

děti z jiných obcí, zastavily se i rodiče s dětmi, kdyţ projíţděli naší obcí a některé děti se 

závodů přímo zúčastnily. 

Jednotlivé sloţky přispěly k oslavě částkou 3 600 Kčs. Zakončení oslav MDD vyvrcholilo 

jízdou na jezdeckých koních oddílu ZO SSM Pernek a střelbou ze signálních pistolí vojáků 

PS Kyselov. 

Samoobsluha Černá. 

 Přestavba samoobsluhy byla započata v posledním čtvrtletí roku 1985 a dokončena 

začátkem července 1986. Znovu nakupovat se začalo 7.července. 

Prodejna má dvě pokladny, ovšem stejně aţ do konce roku nebyla jedna pokladna v provozu 

pro nedostatek prodavaček. Byl i nedostatek nákupních košíků na prodejně a tak fronty 

v době prázdnin a pak zejména v sobotu trvaly déle. 

Řada věcí se přestěhovala z regálů za obsluţný pult a tak i zde vznikaly fronty. V prodejně 

není ani vyřešeno uloţení piva, limonád a minerálních vod. Na mrazícím boxu je často 

uloţena řada jiných potravin, ale to uţ je věcí organizace v prodejně. Od skončení rekreační 

sezony zde byly umístěna i zelenina. 

 Vedoucí prodejny byla Růţena Študlarová, prodavačky Anna Augstenová, Marie 

Dubová a Růţena Čurdová. 

 K 15.červnu odpracovali na brigádnické akci rekonstrukce obchodu nejvíce rybáři / 

219 hodin /, dále myslivci Černá a poţárníci Černá / po 121 hodinách /. 

Z osobních závazků odpracoval nejvíce Karel Strnad / 72 hod./. Podstatnou měrou / od 30 do 

40 hodin / přispěli i Jan Frisch, Zdeněk Jakeš, Igor Šemro, František Bárta a Petr Valnoha. 

Vzteklina. 

 Dne 23.července byla v KÚ Kyselov, obce Černá v Pošumaví, nalezena uhynulá liška. 

Laboratorním vyšetřením u ní byla zjištěna a potvrzena vzteklina a proto na základě této 

skutečnosti a ve smyslu zákona č. 66/61 Sb. a vyhlášky MZLVH č.154/61 a příslušných 
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platných směrnic o veterinární péči, byl celý katastr naší obce vyhlášen ohniskem nebezpečné 

nákazy – vztekliny s příslušnými zákazy a nařízeními. 

Především bylo zakázáno volné pobíhání psů a koček v obci, jejich přemisťování je moţné 

pouze po předchozím očkování proti vzteklině. 

 MNV musel provést znovu kontrolu a evidenci všech psů a nařídit očkování. Byl 

nařízen intenzivní odstřel lišek a dalších druhů zvířat podezřelých z nákazy. 

Při manipulaci s odstřelenými či uhynulými podezřelými zvířaty je třeba pouţívat ochranné 

rukavice a k přepravě těchto zvířat pouţít igelitové pytle.Ochranné rukavice se potom spálí 

nebo desinfikují 5% roztokem chloraminu. 

 Majitel zvířete, které poranilo člověka je povinen zajistit karanténu zvířete po dobu 21 

dnů a předvést zvíře první a pátý den k vyšetření veterinárním lékařem. Tato vyhláška, kterou 

podepsal okresní veterinární lékař, předseda a tajemník ONV, platila aţ do konce roku 1986. 

Opatření ke konci roku se ještě zpřísnila, protoţe došlo k napadení obyvatelky rekreační chaty 

na Jestřábí vzteklou liškou. Napadená vyhledala předsedu našeho MNV ještě během noci, aby 

mu vzniklou situaci oznámila. 

MNV pak přijal další přísná opatření k zamezení pohybu psů a koček. V tomto případě se 

jednalo o pokutu 300 Kčs za zjištěné volné pobíhání a 500 Kčs při druhém zjištění.  

Komise pro ochranu veřejného pořádku řešila některé případy porušení v osadě Muckov. 

SSM na Statku. 

 Při OZ O2 Frymburk byla zaloţena v roce 1984 celozávodní organizace SSM, jejímţ 

předsedou je ing. Jan Machala. 

Při provozu Černá pak pracuje ZO SSM s předsedou Pavlem Wudym. Členové se úspěšně 

podílí na plnění všech stanovených úkolů. Traktoristé a kombajnéři z provozu zapojení do 

SSM se umisťují na předních místech v rámci závodu Frymburk. Například Václav Růţička 

na kombajnu, Bohuslav Švarc na řezačce, Bohuslav Štumpauer na traktoru ŠT-180. 

Jmenovaný je rovněţ autorem zlepšení čelní radlice na kolový traktor ŠT-180. Cena jím 

vylepšené radlice je podstatně niţší ve srovnání s továrním výrobkem a nechá se vyuţít i při 

prohrnování sněhu. Bohuslav Štumpauer s Pavlem Wudym jsou i autory zlepšovacího návrhu 

na zařízení aplikace konzervačního přípravku Silko do siláţní hmoty. 

 CZV SSM pořádá pravidelné klubové večery v rekreačním zařízení OPŠ na Jestřábí. 

Vedle přednášky z okruhu zajímavostí našeho kraje se mladí lidé baví při různých soutěţích a 

nakonec při diskotéce. 

Zúčastňují se i brigád, např. ZO SSM Černá odpracovala 40 hodin na rekonstrukci obchodu 

v Černé, usušili 40 q sena pro potřeby statku, zúčastňují se brigád na sběru kamene a 

podobně. 

Lidová škola umění. 

 Lidová škola umění – hudební obor – zahájila v letošním roce opět činnost v naší 

obci.Byl zřízen přípravný ročník pro ţáky 1. postupného ročníku z Hořic, Frymburka, Horní 

Plané a Černé. 

Přípravný ročník navštěvuje celkem 11 dětí a vyučuje zde  učitel Milan Strejc.  

Začínají práce na přestavbě a adaptaci bývalé MŠ, dřívější fary, kde bude zřízena LŠU – 

pobočka Černá v Pošumaví a bude zde zahájena výuka hudebních nástrojů. Počítá se s tím, ţe 

zde bude zřízen i byt pro vyučujícího.Rekonstrukci a přestavbu provádí MNV Černá ve 

spolupráci s MNV Frymburk, Hořice a MěNV Horní Planá. 

Základní škola. 

Skončil školní rok,děti ze ZŠ naší obce si přinášejí vysvědčení. Znamená pro ně 

většinou radostné očekávání nastávajících prázdnin. Ještě předtím však děti navštívily na 

školním výletě město Sušice a aby si na tento výlet vydělaly, sbírají starý papír, textil a léčivé 

byliny. Nejlepší sběrači jsou na konci školního roku odměněni kníţkou. Po vydání vysvědčení 

se pak pravidelně chodí na zmrzlinu. 
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Slavnostní zahájení nového školního roku bylo 1.září. Všech 55 ţáků ZŠ v Černé se 

shromáţdilo, větší děti s očekáváním něčeho nového, prvňáčci pak často se slzičkou na 

krajíčku. 

V prvním ročníku začalo školu navštěvovat 12 dětí a přivítal je tajemník MNV Jan Frisch. 

Ţáky vyučuje Bohumíra Smolenová. Ve druhé třídě je 13 ţáků a vyučuje zde ředitel školy 

Jaroslav Zimmermann, ve třetí třídě je 17 ţáků a vyučuje Milan Strejc a 13 ţáků čtvrté třídy 

vyučuje Zieglbauerová. 

Škola je nově vymalovaná. 

Mateřská škola. 

 I v MŠ byl slavnostně zahájen nový školní rok. Zúčastnily se ho členky SPOZ a 

členové komise školské a kulturní. Jako kaţdý rok, tak i letos přinesly dětem sladkou 

upomínku. 

Při odchodu 11 dětí do první třídy ZŠ, počet zapsaných dětí v MŠ klesl.Ve třídě je jich nyní 

18 a v jeslové třídě celkem 12. 

Došlo rovněţ ke změně pedagogické pracovnice, nastoupila učitelka Hana Ţemličková, 

absolventka SPgŠ v Prachaticích.Rovněţ do školní kuchyně  nastoupila nová kuchařka p. 

Olšáková. Ředitelkou je Dana Pechová. 

Dovoz plynu. 

 MNV v obci zajišťuje dovoz plynu vţdy 1x za 14 dnů a to vţdy v úterý kaţdý sudý 

týden. 

Propanbutanové láhve jsou přijímány vţdy den předem od 16 do 20 hodin. 

Vejšlapy. 

 Při ZO ČSTV byl v roce 1985 zaloţen oddíl turistiky. V létě i v zimě pořádá téměř 

kaţdou sobotu tzv.“vejšlapy“. 

V zimním období jsou to pak zejména akce spojené s turistickým lyţováním a současně 

poznáváním krásné šumavské přírody. 

Poţár v Bliţné. 

 Dne 24.července vyhořel seník ve skladě u konírny v Bliţné, škoda činila 15 tis. Kčs a 

podle Jihočeské pravdy z 26.7. 86 bylo příčinou samovznícení uskladněného sena. 

Zlatá kampa. 

 Za úspěšnou spolupráci na úseku sportovního rybářství udělil Ústřední výbor českého 

rybářského svazu MNV v Černé v Pošumaví vysoké ocenění – Zlatou kampu. Toto uznání 

obdrţí vţdy nejlepší MNV v rámci ČSR. 

Středovlnný převaděč. 

 Oblastní správa radiokomunikací Jiţní Čechy rozšířila radiokomunikační sluţby ve 

středovlnném převaděči Lipno – Černá v Pošumaví. 

Ke stávajícímu vysílání programu Praha na kmitočtu 558 kHz byl uveden do provozu 

rozhlasový převaděč stanice Hvězda vysílající na kmitočtu 1 584 kHz. Podařilo se tím pokrýt 

lipenskou rekreační oblast signály stanic Praha a Hvězda ještě před zahájením rekreační 

sezony. Vysílač byl postaven nad osadou Bliţná na vrchu Lískovec. 

Telefonní stanice. 

 Pro potřeby nejen rekreantů, ale i občanů, zejména pro nutnost telefonu v nočních 

hodinách a ve dnech volna, byla v naší obci zřízena veřejná telefonní stanice. 

Je postavena těsně vedle pošty a zatím do konce roku nápor vydrţela a zůstala nepoškozena. 

Mikuláš. 

 ZO SSM, která jiţ po několik let pořádá mikulášskou nadílku, si stejně úspěšně 

počínala i letos. Jde o určité oţivení lidových tradic, i kdyţ vše neprobíhá podle představ 

zejména starších občanů. 

 V tomto roce navštěvovalo rodiny s malými dětmi, ale i s většími děvčaty, celkem 12 

čertů, 2 andělé a Mikuláš. V rodinách mají většinou připravenou nadílku, kterou tajně předají 
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Mikuláši a ten jí po předchozích procedurách čertů a po odříkání básničky, dítěti předá. 

Chlapci a děvčaty, představující čerty a anděly, se připravují v klubovně nebo v bytě 

některého z nich. 

Lipenský jachting. 

Jiţ po jednadvacáté odstartovali jachtaři z Černé populární Modrou stuhu Lipna. 

Jelikoţ mají v současné době velkou starost s rekonstrukcí a dostavbou loděnice, vydatně jim 

při organizaci pomáhali škodováci a členové TJ KIN České Budějovice. Počasí vyšlo a pěkně 

zajeli i domácí závodníci. Z 85 lodí, které odstartovaly po 3 hodinách a 3 minutách na 

Létajícím Holanďanu, zvítězila v absolutním pořadí posádka Šimek a Zajíček z Českých 

Budějovic.František Postl z domácí TJ skončil na 5. místě a na vítěze ztratil jen 10 minut. 

/ Jiskra 11. 7. 1986/. 

V Černé bylo 30.8.1986 zahájeno mezinárodní mistrovství ČSSR v jachtingu. 105 

účastníků z ČSSR, NDR, Rakouska, Maďarska a Polska přivítal pěkný vítr a ideální zázemí. 

Pořádající TJ Černá dobudovala jachetní areál nákladem 2 milionů Kčs, takţe jachtaři zde 

mají k dispozici prostornou klubovnu, dílnu, loděnici a také ubytovací buňky. Organizátoři 

z TJ Černá zde odpracovali 6 000 brigádnických hodin. / dle Jihoč.pravdy  z 1.9.1986/. 

 Jedním z trenérů přítomných na MČSSR v jachtingu v Černé byl z.m.sportu Miroslav 

Vejvoda, olympionik z Tokia a Mnichova, pátý a osmý na MS, dvakrát čtvrtý na ME. 

Jeho hodnocení lipenského podniku: „ Organizátoři z Černé byli uţ tradičně perfektní. Také 

nově dobudovaný areál jim určitě můţe závidět nejeden oddíl v republice.Po sportovní 

stránce se tentokrát prosadili mladí závodníci. / Jih.pravda 17.9.1986 /. 

 V prvních dnech měsíce září se pořadatelé z TJ Černá v Pošumaví rozloučili 

s jachtařskou sezonou šesti rozjíţďkami MČSSR tříd 470, Finn 420 a Velké ceny svazu ve 

třídě Létající Holanďan. Za silného větru startovalo 105 posádek. Přes starosti s výstavbou 

nových prostor loděnice, kterých mají místní jachtaři nad hlavu, vyslovila mezinárodní jury 

pochvalu pořádající jednotě za sportovně i společensky kvalitní průběh mistrovství.  

Pozornost byla zaměřena na 26 letého jachtaře, reprezentanta TJ Černá Františka Postla, 

kterému unikl bronz na mistrovství Čech o vlásek. Startoval ve třídě Finn a po 12. a 14. místě 

zvítězil na třetí rozjíţďce. Naděje na dobré umístnění mu trochu svazovala ruce a tak ve 

čtvrtém startu dvakrát spadl a měl kolizi s dorostenkou ve tř. 420, která situaci nezvládla. 

S poškozenou lodí plnou vody dojel Fr. Postl třicátý. Po konzultaci s trenérem přestavěl pro 

další start plachty, ovšem 25 a 30 místo posledních rozjíţděk jeho pozici nezlepšilo a skončil 

na devátém místě. Přestoţe chtěl se umístit do šestého místa, je jeho pozice v první desítce 

velkým úspěchem. / Jiskra 12.9.1986/. 

Skončilo rybaření. 

 Utichl čilý ruch chatové osady v Černé v Pošumaví u Lipenské přehrady. Odjeli 

účastníci pozoruhodné akce Rybaření na Lipně, kterou letos poprvé, v rámci pobytových akcí 

domácího cestovního ruchu, uspořádala druţstevní cestovní kancelář Rekrea. 

Během léta se u Lipna mohlo v týdenních turnusech věnovat své rybářské vášni více neţ 400 

zájemců a jejich rodinných příslušníků. Nový nápad se ujal a někteří se těší, ţe se příští léto 

budou moci k Lipnu znovu vrátit. / Jihoč. Pravda 1.9.1986/. 

Bavíme se u vody. 

 Ve spolupráci se střediskovým kulturním zařízením v Horní Plané a MNV Černé 

v Pošumaví vznikl pořad „Bavíme se u vody“.Poprvé byl zde realizován 8.8.1986 v kempu 

Olšina. Počasí sice pořadatelům nepřálo, ale i přes pozdější zahájení se akce zúčastnilo 460 

rekreantů a obyvatel blízkého okolí. 

Se svým programem nejprve vystupovalo kytarové duo Pavel Steffal a Petr Bauer, po nich 

následoval vlastní zábavný soutěţní pořad do kterého se aktivně zapojili i hosté ze zahraničí. 

A tak například o pěkný dort soutěţili přítomní v oblasti znalostí o okresu. Škoda jen, ţe se 
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nebylo moţno koupat, nechybělo však ani trochu tajemna, to kdyţ v záři ohně se objevily 

mumie. / Jiskra 15.8.1986/. 

Fond solidarity. 

 Na lednovém plénu okresní rady PO SSM byl dán a schválen úkol, aby kaţdý člen PO 

přispěl v roce 1986 na Fond solidarity částkou 4,50 Kčs. Jako první v okrese splnila svůj úkol 

jiţ v únoru PS Černá v Pošumaví, která odevzdala 300 Kčs, coţ je 4,91 Kčs na jednoho člena 

/ Jiskra 18.4.1986/. 

Soutěţ jednotek PS VB. 

 Při Okresní správě SNB v Českém Krumlově je ustanoveno celkem 44 jednotek PS 

VB, ve kterých je zapojeno 363 členů. Kromě plnění úkolů vyplývajících z poslání PS VB se 

členové jednotek podílejí na realizaci volebních programů, pomáhají při plnění 

hospodářských úkolů, řada členů pracují jako poslanci a vedoucí pionýrských oddílů, zejména 

mladých stráţců hranic. 

Zkušenosti minulých let ukázaly, ţe problematika jednotlivých jednotek není stejná a tak byla 

soutěţ rozdělena do dvou kategorií. 

Ve II.kategorii se jednotka PS VB z Černé v Pošumaví umístila na 2. místě za rok 1985.  

/Jiskra 18.4.1986/. 

Burza. 

 ZO Českého svazu ţen uspořádala v předvánoční době burzu dětského ošacení a 

sportovních potřeb. Příjem věcí k prodeji byl ve dnech 17 – 18.12 od 16 do 17 hodin 

v zasedací místnosti MNV v Černé. Prodej na burze se pak uskutečnil 20.12 .1986 od 

14.hodin. 

Zájemců však mnoho nebylo, coţ se přičítá především poměrně nevhodné předvánoční době, 

kdy byla burza uskutečněna. 

Metrákové seno. 

 Metrákové seno se vyrábí buď na pozemcích státního statku, které jsou mechanizačně 

nepřístupné, anebo na vlastních soukromých pozemcích. Protoţe je společensky důleţité, aby 

všechny plochy byly vysekány a pomohlo se tak našemu zemědělství, dostávají úkoly 

rozepsány i národní výbory. Ty pak spolu s MV NF spolupracují se státním statkem, vytváří 

se tzv. akční trojky, sloţené z vedoucího provozu statku, předsedy MNV a předsedy MV NF. 

MNV Černá v Pošumaví dostal předepsán úkol 1300 q na rok 1986. Ve skutečnosti bylo 

vyrobeno 1381,7 q, z toho občané odevzdali 1198 q a sloţky NF 183,7 q. Z jednotlivců byli 

nejlepší Jan Motičák z Mokré, Bartoloměj Schabatka z Pláničky, Josef Tomek a Michal 

Bandura a další. Ze sloţek odevzdal nejvíce PS útvar Kyselov. 

Setkání mládeţe. 

 V letošním roce se pravidelného setkání mládeţe – ŠUMAVA – zúčastnili ze ZO SSM 

Černá 1 celkem tři členové – Jiří Pešek, Karel Strnad a Pavel Valnoha. 

Znovu k rekreačnímu zařízení Jestřábí. 

 Vlastní rekreační a školící zařízení Oborového podniku Šumava leţí v krásném 

prostředí jihočeského moře. Ubytování tu poskytují dva pavilony, z nichţ kaţdý má 17 

pokojů s vlastním WC, sprchovým koutem a většinou i s lodţií. V hlavní budově je jídelna se 

120 místy u stolů, klubovna s oboustranným krbem a kapacitou 40 osob. V suterénu je 

umístěna vinárna a vybudována byla i sauna. V zadní části areálu je hřiště s asfaltovým 

povrchem krytým Nisaplastem a objekt má i vlastní biologickou čističku odpadních vod. 

Zařízení v Jestřábí je vyuţíváno pro školení a rekreaci a v průběhu školního roku také pro 

pobyty praţských dětí ve škole v přírodě. 

Přímo v areálu se připravuje i výstavba dalšího zařízení, které umoţní rehabilitační pobyty 

vlastních pracovníků z rostlinné a ţivočišné výroby. / Šumava 8/ 1986/. 
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Na březích moře lipenského. 

/ napsal Vladimír Majer – Jihočeská pravda 16. srpna 1986 / 

 Na jezeře se v roce 1985 ulovilo na udici mimo jiné 23 100 kaprů o celkové hmotnosti 

48 719,9 kg, dále 32 834 cejnů, 9 422 okounů, 5 626 štik / 11 828,8 kg/, 24 sumců / 95,5 kg/, 

14 473 candátů / 32 650,5 kg/, 1 090 úhořů a protoţe statistika ČRS chce být přesná, tak taky 

jeden tříkilový siven americký. Celkem bylo uloveno 92 552 kusy ryb v mnoţství 112 539,2 

kg. 

 Rybářské pruty v obývacím pokoji napovídají, ţe také předseda MNV v Černé 

v Pošumaví Jaroslav Zimmermann je rybářem tělem i duší. Jak on si zachytá přes sezonu? 

„Je to k ničemu, ryby nejdou a vůbec se na ně v červenci a srpnu dostanu pomálu. V létě je 

ovšem stejně okurková sezóna, to rybáři vědí, to jen přespolní se tady snaţí, na náhodu, co 

kdyby. Pro nás na Lipně je tím pravým časem jaro a podzim…“ 

 Nicméně Hedvika Zwiefelhoferová vydala v Černé od konce května do začátku srpna 

1333 povolenky, takţe léto neléto, chytá se pořád. Zvláštní problémy jsou přitom 

s devízovými cizinci. „Dříve jsme vydávali povolenky i jim, vţdyť na to měli dost 

vyměněných peněz,“ říká Jaroslav Zimmermann. „Teď jsou odkázáni na Čedok a ten má přes 

víkend zavřeno. Podle mého odhadu tedy moţná polovina chytá na černo a riskuje stovku 

pokuty od příseţné stráţe.“ 

 Tady za mostem na Malém Lipně je údajně ráj největších ryb. Břehy jezera v okolí 

však nepřitahují jen rybáře; obec s 806 obyvateli ţije přes léto s hosty z více neţ 450 chat a 

chalup, čtyř veřejných tábořišť, svazarmovského kempu a dvou chatových táborů. 

 Na Olšině MNV loni dokončil sociální zařízení, připravuje výstavbu dalších chatek a 

buněk, koncem třetího čtvrtletí chce dokončit rozvod vody na Jestřábí II., aby odpadlo 

chození ke studni. Olšina zavedla půjčování sportovních potřeb a v příštím roce nabídne i 

jízdní kola, národní výbor se porozhlédne i po lehčí montované restauraci, která by zařízení 

doplnila. 

K táboření patří i táboráky. Předsedovi se ohniště v trávě či mezi stromy moc nelíbí, 

vykoumal tedy přenosné topeniště s výměnnými drţáky na pečení vuřtů, na rošt ke grilování, 

na pekáč na lívance, či na očko k zavěšení kotlíku a hlavně s krytem proti rozletu uhlíků; 

ověřovací provoz se setkal s ohlasem, předpokládá se, ţe zájem budou mít i ostatní 

provozovatelé kempů a tak by v Černé chtěli rozjet výrobu.“Na výrobě bychom tak přes zimu 

uţivili dva lidi, přitom všechno by dělali z odpadového materiálu, a od příštího roku bychom 

mohli topeniště za mírný poplatek půjčovat“. 

 V Černé jsou vůbec podnikaví lidé; sluţby zdejšího MNV například zajišťují svoz 

odpadu pro celou oblast jezera.Dva popelnicové vozy a tři fekály jsou v provozu v sobotu i 

v neděli, v průběhu sezony posádky v čele s Janem Bigasem a jeho CAS 10 vyvezou na 

10 000 kubíků tekutých odpadů. 

 Na zásobování svých občanů a hostů jsou v obci nabroušeni od voleb, kdy to ten týden 

příliš neklapalo. Teď si předseda vlastně nestěţuje, spíš zdůrazňuje iniciativu samotných 

prodavačů: „Ladislav Petr z kiosku RaJ dokáţe prodávat třeba do půl desáté v noci, teď 

v neděli si sám vlastním trabantem dokonce navozil čytyřiačtyřicet beden limonád, kdyţ mu 

zásoba došla. A víte kolik mu jich večer zbylo? Čtyři…“Podobně chválí zařízení Jednoty na 

Jestřábí II.  

 „Nelíbí se mi ale příplatky v kempech. Snad ještě v chatařských oblastech – kdyţ máš na 

auto a chatu, pár korun tě nevytrhne. Ale do stanových táborů jezdí převáţně mladí, nemajetní 

lidé, ţijí tady z konzerv – a kdyţ na ně mají připlácet deset nebo dvacet procent, raději půjdou 

nakupovat do samošky, ale tam se hned zase stojí fronta o dvacet minut déle. Rada MNV 

podala v této věci odvolání, ale uţ je srpen a vyjádření jsme ještě nedostali…“ 

 Rekreace přináší Černé i další problémy: S chataři ( „Znám je ve dvou podobách, kdyţ 

přicházejí ţádat o pozemek a pak, kdyţ jej dostanou a chtějí cestu, vodu, elektřinu, ostnatý 
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drát; přitom pověření k blokovému stíhání, aby nám sami pomohli udrţovat mezi sebou 

pořádek, nikdo nechce.“), s pěti tisíci malými plavidly na jezeře, která mají mít stálé kotviště 

(„Na břeh pokládat, či uvazovat lodě nelze a s hromadným kotvením na bójkách by asi kaţdé 

vlnobití udělalo pěknou paseku…“), s odstavnými plochami zejména pro rybáře ( „Na 

Olšinské zátoce je rozhodně rozšíříme, ale kde vzít asfalt – na novou autobusovou zastávku, 

která má odlehčit frmolu na křiţovatce, jsme jej sehnali aţ teď…“).Lidi si tady ale na 

problémy umějí zajít. 

 Z bran zdejší sodovkárny vycházejí zaměstnanci po směně. Dnes tady naplnili 

sedmdesát tisíc lahví, aby rekreanti neţíznili 

 

Z Á   V Ě   R   E   Č   N   É       H   O   D   N   O   C   E   N   Í. 
 

 Kaţdý rok se v naší obci dokončí nejméně jedna akce „Z“. Podle toho se dá posuzovat 

přístup občanů ke své obci, zájem o její výstavbu a další dění. V tomto roce to bylo dokončení 

a předání k uţívání samoobsluhy potravin v Černé. 

 Ustanovená komise hodnotila výsledky socialistické soutěţe za rok 1986 a na základě 

předloţených podkladů stanovila pořadí organizací a jednotlivců v obci. Hodnoti se nejenom 

podíl na výstavbě obchodu, ale i další veřejná činnost. 

Z kolektivů a sloţek NF byly vyhodnoceny: 

Na 1. místě - MS Českého rybářského svazu – její členové odpracovali 255 hodin na 

výstavbě obchodu, 50 hodin na úpravě veřejného prostranství, 50 hodin na pomoc 

zemědělství a 1175 hodin na vlastním zařízení / výstavba klubovny/. 

Při skupině byl ustanoven krouţek mladých rybářů, který zajistil 6 akcí. Organizace sebrala a 

odevzdala 176 kg starého papíru, 30 kg ţeleza, 12 ks koţek a vyrobila 420 q metrákového 

sena. 

Na 2. místě - ZO ČSPO Černá  - členové odpracovali na obchodě 135 hodin, na 

protipoţárních prohlídkách 116 hodin, na úpravě veřejného prostranství 96 hodin, na pomoc 

zemědělství 86 hodin a na vlastním zařízení 184 hodin. Při organizaci pracovaly dva oddíly 

mladých poţárníků, členové sebrali 280 kg starého papíru a 16 kg textilu. 

Na 3. místě - ZV ROH Rudné doly Bliţná  - na obchodě odpracovali 137 hodin, na 

pomoc zemědělství 128 hodin, na vlastním zařízení 90 hodin. Vysadili 60 ks stromků kolem 

šachty, uspořádali dvě akce pro děti zaměstnanců a dvě akce pro své zaměstnance. Sebrali a 

odevzdali 350 kg starého papíru a 37 kg textilu. Po celý rok měla organizace nejlépe 

upravenou vývěsní skříňku. 
Z jednotlivců byli vyhodnoceni: 
Strnad Karel  - odpracoval na obchodě 96 hodin 

Bigas Jan  -      74 hodin 

Jakeš Zdeněk  -      54 hodin 

Bárta František -      48 hodin 

 

 Rok 1986 byl bohatý zejména na politické události. Občané naší obce se důstojným 

způsobem zúčastnili voleb a všech ostatních akcí probíhajících v obci. Své úkoly splnily ve 

výrobě všechny závody v obvodu obce, úspěšně byla zvládnuta LTS, na dobré úrovni byla 

organizace mistrovských závodů v jachtingu, dobře se v soutěţích umístnili poţárníci, rybáři, 

dobře si vedly jednotky PS VB a PPS, rozjela se činnost SSM při provozu Státního statku. 

 Velký kus propagace mezi občany udělal časopis Ostříţ, rok byl příznivý i po 

klimatické stránce. 

Obec Černá v Pošumaví byla za rok 1986 vyhodnocena radou JčKNV jako NEJLEPŠÍ 

v rámci obcí a měst se soustředěným cestovním ruchem a obdrţela odměnu ve výši 80 000 

Kčs. 



 91 

  

  

 

 

  

 


