
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Díl  II. 

Část čtvrtá. 

 
Rok   1987  -  1989 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Socialistický závazek. 



 

 MNV a MV NF vyhlásily na rok 1987, který je rokem 70.výročí VŘSR, socialistický 

závazek podloţený závazky sloţek a organizací NF a občanů. 

1. Občané a sloţky odpracují celkem    - 1413 hodin na investičních akcích 

 - 1703 hodin na neinvest.akcích 

 - 2800 hodin na vlastních zařízeních 

 - 1659 hodin na pomoc zemědělství 

2. Na úseku zvelebení obce a bytových podmínek bude provedeno: 

- vybudování elektrických přípojek pro campvozy v počtu osmi kusů a v hodnotě 94 

tisíc Kčs na VT Jestřábí II. 

- výstavba objektu půjčovny lodí a sportovnícj potřeb na ATC v Olšinách v hodnotě 

148 tis. Kčs 

- rekonstrukce objektu fary pro zřízení LŠU s jedním bytem 3+1 a garsonku, to vše 

v hodnotě 400 tis. Kčs 

- rekonstrukce místní komunikace pod panelovou restaurací v hodnotě 300 tis. Kčs 

- oprava střech na domech čp.36 v Černé za 100 tis. Kčs, čp.25 za 75 tis. Kčs a 

čp.27 za 75 tis. Kčs 

- zabezpečení jarních a podzimních směn NF k úklidu a zlepšení vzhledu veřejných 

prostranství v obci a osadách, při čemţ bude vysázeno 1000 ks okrasných keřů a 

stromů 

- v osadě Muckov ve spolupráci s provozem Státního statku úpravu vzhledu objektu 

bývalé závodní kuchyně a úpravu prostoru před tímto objektem 

- v osadě Mokrá ve spolupráci s provozem Státního statku úpravu veřejného 

prostranství okolo autobusové zastávky a vývěsky výsadbou vhodné zeleně 

- v osadě Bliţná ve spolupráci s provozem Státního statku úpravu a vybudování 

náhradního prostoru pro dětské hřiště 

- připravíme projektové podklady, harmonogram prací a materiál pro zahájení 

rekonstrukce sálu a prostorů Osvětové besedy 

 

3. Na úseku sluţeb a pomoci zemědělství: 

- zabezpečíme rozvoj drobných provozoven MNV z hlediska poskytovaných sluţeb 

občanům a MNV na opravu bytového fondu 

- do stanovených termínů připravíme veškerá zařízení cestovního ruchu 

- překročíme vlastní příjmy drobných provozoven MNV o 2 % oproti roku 1986 

- ve spolupráci MNV a MV NF zabezpečíme pomoc Státnímu statku při sběru 

kamene, sklizni slámy a stonkového lnu 

- zabezpečíme sklizeň metrákového sena v mnoţství 533 q 

- zabezpečíme sběr druhotných surovin v mnoţství: papír 7083 kg, textil 1398 kg, 

barevné kovy 50 kg, ţelezný šrot 9195 kg, sklo 3300 kg a kůţe 606 ks 

4. Na úseku kulturně výchovné a sportovně branné činnosti zabezpečíme: 10 politicko 

výchovných přednášek, 7 politicko výchovných besed, 1 politickou výstavu, 10 

kulturně výchovných přednášek, 10 kulturně výchovných besed, 2 výstavy a 2 lidové 

zábavy 

V další části socialistického závazku se hovoří o pravidelné obměně názorné agitace, 

obměně tabule cti, o zabezpečení 15 sportovně branných akcí pro mládeţ, o provedení 

místního kola v Sokolovském a Dukelském závodě branné zdatnosti, o Partyzánském 

samopalu, o 5 přeborech v jachtingu a jiné. 

Dále pak o pravidelném vydávání časopisu Ostříţ v nákladu 250 ks, o promítání filmů pro 

děti přes zimní období 1x týdně, o pravidelném promítání v Letním kině, o zabezpečení 



vedení oddílů a krouţků zájmové činnosti v počtu 12 z řad občanů, o proškolení témat z PO 

CO a o zajištění Hovorů s mládeţí. 

 MNV a MV NF naváţí spolupráci s PS útvarem Kyselov a zapojí se do soutěţí: 

- národních výborů okresu Český Krumlov 

- národních výborů na trasách cestovního ruchu ČSR 

- národních výborů v místech soustředěného lázeňského a rekreačního ruchu 

- o titul „Vzorná hraničářská obec“ 

Socialistický závazek byl projednán a schválen na III. Veřejném plenárním zasedání MNV 

dne 11.prosince 1986. 

 

Jednotný plán kulturně-výchovné a sportovně-branné činnosti. 

 

 Podle podkladů MNV bylo na úseku kultury během roku 1986 provedeno 14 akcí. 

Mezi nejzdařilejší patřil zábavný program pro rekreanty a dva koncerty v areálu tábořiště. 

Ve sportovně-branné činnosti bylo provedeno 10 akcí z plánovaných 12. Velmi zdařilá byla 

výstavka o práci horníků pod názvem „Grafit na Českokrumlovsku“, kterou shlédlo 1800 

občanů a zejména rekreantů. 

 Nedostatky byly v malé názorné agitaci. Stále se nedaří upravit skříňky jednotlivých 

sloţek alespoň k nejvýznamnějším politickým výročím. Pouze skříňky ZV ROH Tuhových 

dolů, knihovny a Osvětové besedy se vymykají z průměru. 

 S dobrým ohlasem se setkal časopis Ostříţ, který pravidelně kaţdý měsíc vycházel a 

seznamoval s děním v naší obci a osadách. Zabýval se aktuálními problémy a poukazoval i na 

nedostatky v práci sloţek NF. 

Velmi dobře je hodnocena práce kronikáře, který vedle toho, ţe se ujal vydávání časopisu 

Ostříţ, uspořádal výstavu kroniky a dokumentů v obci, zúčastnil se Hovorů s mládeţí a 

uspořádal Besedy nad kronikou. 

 Stejně byla dobrá i práce Místní lidové knihovny.Ta měla 164 stálých čtenářů, jejichţ 

počet se během sezony ještě zvýšil. Knihovna má k dispozici 5 998 svazků a provedla celkem 

6 146 výpůjček. Dále knihovna uspořádala 12 výstavek k výročí měsíce a v prostorách 

knihovny je stálá prodejní výstavka. Knihovnice se pečlivě stará o vývěsní skříňku, která byla 

celkem 18x obměňována. Byla provedena i revize knihovního fondu. 

 Nově byl ustaven Sbor pro občanské záleţitosti / SPOZ/, který se při své práci věnoval 

zejména nejmenším, při vítání občánků do ţivota, při začátku a konci školního roku. SPOZ 

navštěvoval občany nejstarší při jejich ţivotních jubilejích. 

 Osvětová beseda se řídila svým plánem. V prvním pololetí roku pracovala velmi 

dobře, ve druhém však její práce stagnovala. Proto byl navrţen nový orgán, který se ujme své 

práce od 1.1.1987. 

Během roku se promítalo v Agitačním středisku v zimních měsících pro děti a v létě v Letním 

kině. Skladba filmů byla pestrá, o čemţ svědčí i to, ţe některé filmy byly promítány i 2x za 

večer. 

Byl ustaven rozhlasový krouţek, který občany informoval o významných událostech a byl 

zpestřen i vystoupením dětí z Mateřské školy. 

 

Z plenárních zasedání MNV. 

 
4. VPZ MNV - se zabývalo dohodou o spolupráci MNV a jednotkou PS Kyselov a 

návrhem finančního rozpočtu na rok 1987 

Příjmy na rok 1987  - 3 225 000 Kčs 

Výdaje na rok 1987  - 3 225 000 Kčs 

 



Rozbor příjmové části: 

- od rozpočtových organizací  - 1 098 500 Kčs 

- z toho vodovod a kanalizace  -      85 000 Kčs 

- školní jídelna    -      83 500 Kčs 

- letní kino    -    197 500 Kčs 

- knihovna    -           500 Kčs 

- správa NV    -        1 500 Kčs 

- obytné domy MNV   -    125 000 Kčs 

- hřbitov     -           500 Kčs 

- odvoz popele    -   605 000 Kčs 

Rozbor výdajové části: 

- svoz odpadků    -   459 000 Kčs 

- obytné domy    -   400 000 Kčs 

- místní komunikace   -   310 000 Kčs 

- letní kino    -   148 000 Kčs 

- školní jídelna    -   143 000 Kčs 

- akce CR investiční   -   313 000 Kčs 

- akce CR neinvestiční   -   110 000 Kčs 

- vybavení materiálem   -   189 000 Kčs 

- rekonstrukce LŠU   -   390 000 Kčs 

 

Dále se toto VPZ zabývalo: 

- ve vládních orgánech bylo rozhodnuto poskytovat v příhraničním území ČSR 

stabilizační příplatky a zvýšit půjčky na výstavbu a rekonstrukci rodinných domků. 

V dubnu 1987 se poprvé vyplácela částka 2000 Kčs na občana a rok.Podmínkou je 

ţít v obci nejméně 10 let a pracovat u jednoho podniku alespoň 5 let 

- občané si stěţují na nekvalitní stav televizních antén, často dochází k poruchám 

příjmu a podnik provádí odstranění poruch příliš zdlouhavě.Na druhé straně je 

nutno připomenout, ţe sami občané často svévolně zasahují do systému antén a ve 

snaze poruchu odstranit způsobí mnohdy ještě větší. 

- usnesením předsednictva UV KSČ k alkoholismu a pracovní kázni. Stále se nedaří 

vymýtit alkoholismus v posledních létech velmi rozšířený, který způsobuje nejen 

nehodovost u řidičů, rozvrácení rodin, mravní narušení mládeţe, ale působí i na 

sníţení pracovní kázně. 

- nový zákon o protipoţárních prohlídkách umoţňuje zpřísněné finanční postihy, 

umoţňuje kontrolním hlídkám vstup do bytu za účelem překontrolování topných 

těles a elektrické, či plynové instalace 

- komise pro ochranu veřejného pořádku byla doplněna o nového člena, kterým se 

stal občan Milan Novotný 

- do funkce správce Osvětové besedy byl navrţen a schválen Stanislav Študlar ml., 

který pracuje jako kulturní a sportovní referent v rekreačním a školícím zařízení 

OPŠ Jestřábí 

- úkoly pro rok 1987 na úseku výstavby a zvelebení obce: 

a. vypracovat seznam volných stavebních parcel v obci 

b. kontrolovat průběh realizace drobných staveb povolených komisí 

c. kontrolovat soustavně stavby prováděné v akci „Z“ 

d. zpracovat plán úkolů pro zvelebení veřejného prostranství 

e. kontrolovat stav zpracování proj.dokumentací na akci LŠU 

f. kontrolovat postup výstavby rodinných domků v obci 

 



5.VPZ MNV 

 

Na základě rozboru finančního hospodaření je vidět, ţe se neustále zvyšuje finanční rozpočet, 

coţ je důkaz, ţe se stále něco dělá ve prospěch obce. 

Předseda MNV Jaroslav Zimmermann poukázal na vyuţívání prostředků pro pohraniční 

MNV, na vysoký fond rozvoje rezerv, který můţe být pouţit na úhradu nákladů spojených 

s adaptací bytu čp.10. 

 K jarnímu úklidu se hovořilo o přistavování vleků v různých částech obce, tak, aby 

občané mohli nepotřebné věci na vleky naloţit a nerozmáhaly se černé skládky. 

Jarní úklid byl zaměřen na úklid kolem domů a objektů organizací, na veřejné prostranství, 

parčíky, parkoviště a autobusovou zastávku. Provádělo se čištění místních komunikací, 

chodníků a dešťové vpustě, oprava dlaţby chodníků, oprava a doplnění silničního značení a 

odvoz nepotřebných věcí v obci, osadách a chatových oblastech. 

Kaţdý závod a sloţka NF v obci dostala určitý úsek a konkrétní úkol v úklidu. 

Bylo navrţeno omezit rychlost v obci a v osadě Bliţná. 

Po vyhodnocení pak bylo konstatováno, ţe některé sloţky své úkoly nesplnily. 

7.VPZ MNV 

 

Byly předány pamětní medaile prof.Jánského za bezplatné dárcovství krve našim občanům 

Františku Lukešovi, Vladimíru Kasalovi a Bohuslavu Ondráčkovi. 

 K problému nákupu místních občanů se vyjadřoval Miloš Polák, přededa Dohlíţecího 

výboru Jednoty. Doporučoval nákup do tašky, poukazoval na nedostatek mléka, chleba a 

pečiva. Pro nedostatek pracovních sil v prodejně nedoporučuje závaznou objednávku občanů 

na nákup do tašky. 

 Předsedkyně ZO SSM 1 Dana Pechová hovoří o práci svazáků, kteří přece jen ve své 

práci přidali, prováděli řadu prací společně se ZO SSM 2, zabezpečovali dobrý průběh MDD, 

přebrali do svého stavu hudební skupinu, účastnili se brigád na akcích v místě i na rekreačním 

zařízení  Jestřábí. 

 František Lukeš hovoří o problémech v plnění závazku sloţek NF a o jejich malé 

účasti na brigádách při rekonstrukci LŠU. 

Z funkce vedoucího sluţeb při MNV odešel na vlastní ţádost ze zdravotních důvodů Josef 

Malý. 

VPZ se zabývalo dále plněním soc. závazku na úseku Občanských výborů osad.Občanský 

výbor na Muckově zabezpečil úpravy objektu bývalé závodní kuchyně, prostoru před 

objektem, občané se podíleli na odstranění demolice kůlny, vysadili před obchodem růţe a 

zabudovali informační tabuli. 

Občanský výbor Bliţná zabezpečil obnovení informační tabule a skříněk, úklid prostorů 

v osadě, vybílení autobusové čekárny a podílel se na výsadbě zeleně na VT Jestřábí III. 

Občané osady Mokrá provedli úpravu okolí autobusové čekárny, zabudovali informační tabuli 

a  vysadili keře růţí. 

 Na zařízeních cestovního ruchu poskytli velkou pomoc pracovníci Správy 

radiokomunikací Praha, Fakultní nemocnice Krč a další, kterým MNV pronajal chaty na ATC 

Olšina. 

Při opravách bytového zařízení se daří plnit úkoly při výměně kuchyňských linek, 

elektrických ohřívačů vody a na drobné údrţbě. Naopak se nedaří oprava elektroinstalace, 

malířské a natěračské práce, oprava střech a podobně. 

 

 

 

 



8.VPZ MNV 

 

Předseda MNV seznámil s pozastavením projektových akcí na rekonstrukci a přístavbě sálu 

Osvětové besedy pro vysoké finanční náklady a široký objem prací. Doporučuje realizovat 

původní návrh na výstavbu nového objektu kulturně-společenského zařízení. 

 Projednávala se potřeba zateplení vchodu na WC a Agitační středisko ze dvora a dále 

o velmi nutné a urychlené demolici objektu čp.15. 

Toto VZP podrobně seznámilo se situací v obhospodařování bytů MNV a o potřebě údrţby 

domů a bytů: 

MNV obhospodařuje celkem 92 bytů. Z nich je celkem 26 bytů ve třech domech / čp.36, 46 a 

86 / I.kategorie -  9 domů / čp. 9,17,19 25,27, 59 a 1 a 2 na Bliţné/ jsou II. Kategorie, coţ je 

celkem 64 bytů. Ve III. Kategorii je čp.28 s jedním bytem. 

MNV dále obhospodařuje Základní školu, Mateřskou školu, Sál a pohostinství č.p.29, 

ubytovnu a garáţe s dílnami DP MNV. 

Podle stáří domů je situace následující: 

- do 10 let - objekt MŠ a byt č.86 

- do 25 let - Bliţná 1 a 2, Černá 9,17,19,25,27 

- do 50 let - č.36 – Svobodárna 

- do 100 let - č.46,28,59,40 

- nad 100 let - č.90 a 29 

Jaká je potřeba údržby jednotlivých domů: 

č.1 Bliţná  -  postupná výměna rozvodu pitné vody 

č.2 Bliţná  -  totéţ 

č.9 Černá -  dokončit výměnu kuchyňských linek a výměnu rozvodu pitné vody 

č.10 Černá -  oprava štítové zdi k č.9, obloţení eternitem, oprava a výměna střešní 

krytiny, výměna podlah a oken 

č.17 -  výměna kuchyňských linek v šesti bytech, výměna rozvodu pitné 

vody, podlahy ve sklepích a PVC v bytech 

č.19 -  výměna rozvodu pitné vody, oprava podlah ve sklepích a PVC 

v bytech 

č.25 -  rekonstrukce střechy, výměna kuchyňských linek, oprava podlah a 

PVC v bytech 

č.27 -  rekonstrukce střechy, výměna kuchyňských linek a oprava podlah 

v bytech 

č.29 -  oprava střechy, zateplení vchodu k WC a MLK 

č.36 -  rekonstrukce střechy, postupná výměna oken, dveří, krytiny podlah, 

rozvod pitné vody a elektroinstalace, zabudovat 3 ks kuchyňských 

linek, rekonstrukce kotelny, zabudování elektrických ohřívačů vody, 

oprava zdiva a venkovní omítky, odizolování objektu a odvod vody 

č.40 -  rekonstrukce bytu 3+1 a oprava střechy 

č.46 -  oprava nástřiku, oprava obkladu vchodu, výměna podlah, přestavba 

kůlny na provoz MNV na zasklívání a dřevo 

č.59 -  napojení na obecní vodovod, oprava střechy 

č.86 -  sklep na brambory 

 

MNV má  pro letošní rok plánovanou částku na údrţbu 215 tisíc Kčs. 

Jaké jsou problémy v údržbě bytového fondu: 

- kaţdoroční problém se zajištěním topiče na č.36 

- stavební organizace OSP přislíbí určité práce, které pak nesplní 

- nutnost postupné modernizace č.10 a 40 



- zabezpečení celkové rekonstrukce č.36 

- vytvoření vlastní stavební skupiny u DP MNV 

- nedostatek materiálu pro údrţbu 

- zabezpečit vhodnou skladbu bytů z hlediska potřeb obce ( malé byty pro svobodné 

a důchodce, větší pro rodiny s dětmi) 

- zabezpečit potřebné byty pro zaměstnance DP a zařízení MNV 

- zabezpečit z řad občanů řemesla na opravu bytového fondu formou vedlejší 

činnosti 

Připomínky občanů: 

- nesvítí veřejné osvětlení v osadách Mokrá, Bliţná, ale i v Černé 

- vleklost v opravách bytového fondu 

- nedostatek zboţí v obchodě 

- problémy s autobusovým spojem na Bliţnou, Dolní Vltavici a Muckov 

- špatný stav objektu Osvětové besedy a Agitačního střediska 

- nedostatky v promítání filmů pro děti v zimním období 

VZP se dále zabývalo hodnocením činnosti Občanských výborů a Osadních výborů 

chatařů. 

Občanský výbor Bliţná. 

Je hodnocen jako nejlepší v rámci MNV. Jeho činnost je zaměřena zejména na ţivotní 

prostředí, na zásobování obchodu, úklid uvnitř i kolem bytovek č.1 a 2, péče o důchodce, 

dopravní situace v osadě, akce kulturně-branného charakteru. 

Občanský výbor vidí problémy v malém zájmu Státního statku o ţivot občanů v osadě, ve 

zdlouhavosti vybudování dětského hřiště, v znečišťování ovzduší. Dále nemá vhodnou 

místnost pro schůzování, ani ţádný vhodný prostor pro společné akce kultzrního 

charakteru. 

Občanský výbor Muckov. 

Zaměřil svou činnost na obchod, kde pomohl při odstranění některých hygienických 

nedostatků, úklid kolem objektu, oprava omítky a vybílení chodby. 

Občané vysadili růţe a upravili prostor před obchodem. Dále se dělala demolice kůlny a 

upravení nástěnky. OV by potřeboval pomoci při získání prostoru pro klubovnu. 

Osadní výbory chatařů. 

Postupně se sešli zástupci osadních výborů chatařů Na výsluní, Pod Mokrou, Jestřábí a 

Dolní Vltavice. Byl navázán styk s důvěrníky chatařů v oblasti Plánička, Bliţná 1 a 

Muckov. Nedořešena je stále situace v největší oblasti – v Radslavi. 

Problémy jsou v častém narušování vzájemného souţití chatařů, častý nepořádek 

v chatové osadě, divoké skládky na Radslavi a Dolní Vltavici, téměř ţádné kulturní a 

sportovní akce v osadách a malá pomoc obci brigádnicky. 

9.VPZ MNV. 

Předseda MNV seznámil s rekonstrukcí zdravotního střediska. Je nutno přestěhovat ZS do 

náhradních prostorů anebo dojíţdět k lékaři do Horní Plané.Je doporučeno umístit 

zdravotní středisko do ubytovny MNV. 

 K otázce výstavby kulturně – společenského střediska se ukazuje určitý nezájem ze 

strany některých organizací. 

 Hovoří se o podílu rodičů na výchově dětí, o záškoláctví a trestné činnosti nezletilých. 

Na co zaměřit pozornost podniků v obci: 

 pořádek kolem objektů provozoven v obci 

 prověřit stav hospodářských objektů, bytového fondu, zabezpečit řádnou likvidaci 

močůvky 

 úprava veřejného prostranství a výsadba zeleně 



 zavést zásadu, kdo způsobí znečištění komunikace, veřejných prostorů, kdo 

poškodí chodník, kanalizační vpusť a značky, opraví toto do pěti dnů na vlastní 

náklady 

Vybráno z Ostříţe. 

 
 Protoţe náš časopis Ostříţ vychází kaţdý měsíc v nákladu 250 ks, je naší snahou, aby 

se dostal do kaţdé rodiny. Můţe se však stát, ţe řada lidí není s kaţdým číslem seznámena, 

časopis se postupně poztrácí a tak uvedu na tomto místě stručný obsah jednotlivých čísel.  

Leden 1987 – č.10 

1) Časopis poloţil otázku: „Co povaţuješ za úspěch v loňském roce a co si přeješ, 

aby se vám povedlo v roce 1987?“ vedoucím závodů a provozů v obci. 

Vedoucí provozu Statku Bohuslav Švarc si přál zejména, aby se jim povedlo překročit výrobu 

obilovin, protoţe právě s tím měli v uplynulých létech dost problémů. 

Vedoucí VOŠ Karel Machač si zase přál, aby uţ konečně Jihočeské mlékárny uvedly do 

pořádku zeď, která je pozůstatkem jejich objektu. 

Vedoucí Tuhových dolů František Kubiš si přál, aby je nepotkalo to co v roce 1986 / přítoky 

vod z krasových dutin/ a aby se jim dařila spolupráce s ostatními závody. 

Vedoucí provozu Technických sluţeb Státního statku Václav Čábela chce sníţit celkovou 

nákladovost, zkvalitnit činnost BSP a stmelit kolektiv. 

2) Osvětová beseda zabezpečila promítání filmů pro děti na Agitačním středisku. 

Všem občanům byl zaslán anketní lístek o tom, jaké filmy by se měly promítat a o 

jaké zajímavé akce by měli děti i dospělí zájem. 

3) Upozorňuje se na další případy neuposlechnutí zákazu pouštění psů z důvodu 

výskytu vztekliny. 

4) V historii obce jsou občané seznámeni s Tuhovými doly. 

 

Únor 1987 – č.11 

1) Časopis vychází v poslední dekádě měsíce a tak přeje všem ţenám v obci k MDŢ, 

připomíná březen jako měsíc knihy a upozorňuje na to, ţe proběhnou protipoţární 

hlídky. 

2) Podává informace ze 4.VPZ MNV 

3) Seznamuje s odměnami za socialistickou soutěţ roku 1986 

4) Uvádí statistický přehled obyvatelstva naší obce 

5) Rozebírá lednové počasí za posledních devět let 

Březen 1987 – č.12 

1) ZO ČMS Plánička slaví 20 let svého trvání. V časopise se uvádí krátká historie 

organizace a dále úlovky za rok 1986 : coţ byli 2 zajíci, 20 ks srnčí zvěře a 3 ks 

zvěře černé. Členové odpracovali na vlastním zařízení 375 hodin, zasadili 3000 ks 

stromků v lese a odevzdali 75 q sena státu. 

2) ZO SSM 1 v Černé uspořádala závody v běhu na lyţích u příleţitosti Únorového 

vítězství. I přes nepříznivé počasí se běhu zúčastnilo 15 závodníků v mladších 

kategoriích a 6 závodníků nad 20 let. V jednotlivých kategoriích zvítězili: Katka 

Nováková, Alena Nováková a Petr Dub. 

V kategorii muţů zvítězil Robert Kovář a v ţenách ing. Jana Voldřichová. 

Unaveným závodníkům, ale i divákům bylo připraveno malé občerstvení v podobě 

rohlíku se salámem a teplý čaj. Závod byl dobře připraven a celkově se vydařil.  

Duben 1987 – č.13 

1) Seznamuje se socialistickým závazkem na rok 1987 

2) Seznamuje s programem kina na duben 

3) Upozorňuje občany, ţe bude uspořádána výstavka prací „Kdo co umí“ 



Mimořádné číslo – 14 

Uvádí plán oslav 1 a 9 května v Černé v Pošumaví. 

8.května odjede delegace naší obce do Horní Plané, kde se zúčastní kladení věnců k pomníku 

obětem pochodu smrti. Večer se uskuteční lampionový průvod, který projde směrem od horní 

části obce do prostoru autokempu Svazarmu. Jako tradičně po hymnách a projevu 

představitelů obce bude zapálen Oheň vítězství. 

Květen 1987 – č.15 

Uvádí plánované akce na květen zakotvené v Jednotném plánu. Má se uskutečnit přednáška 

„Svoboda přišla z východu“ a „Léčivé rostliny“, dále výstava prací občanů pod názvem „Kdo 

co umí“, kvízový večer „Květen 1945“ s hudbou, turistický výlet do Českého Krumlova, 

výstup mládeţe na Kleť, zahájení turnaje v odbíjené, místní kolo „Partyzánského samopalu“, 

den otevřených dveří v Poţární zbrojnici a slavnostní slib Pionýrů a Jisker. 

Červen 1987 – č.16 

1) O čem se jednalo na VPZ MNV 

2) Plánované akce na červen 

3) Nový výbor ZO SČSP – na výroční schůziSvazu československo-sovětského 

přátelství byl mimo jiné ustaven a zvolen nový výbor ve sloţení: Drahomíra 

Čunátová, ing.Jan Novák, Milan Novotný, Bohumíra Smolenová, Jaroslav Sochor, 

Rudolf Šuran a Petr Valnoha. 

Členy revizní komise byli zvoleni: Jiřina Němcová, Marcela Novotná a Bohuslav Švarc. 

Úsekovými důvěrníky jsou: Alţběta Černá, Pavel Molák a Josef Štěrba. 

Odbočka má celkem 41 členů a hlavní pozornost je věnována oslavám 70.výročí VŘSR.  

Do funkce předsedy ZO SČSP byl navrţen a zvolen Jaroslav Sochor. 

4) Uskutečnila se soutěţ poţárníků v naší obci a to předposlední sobotu v květnu, kdy 

soutěţila druţstva z Černé, Bliţné, Horní Plané a Perneku. V kategorii muţů 

zvítězila Černá před Horní Planou, Pernekem a Bliţnou, v kategorii ţen byla 

rovněţ nejúspěšnější Černá, mezi staršími ţáky, kde soutěţila tři druţstva, byla 

první opět Černá a v kategorii mladších ţáků pak skončila Černá jako druhá. 

Odpoledne pak proběhlo kácení máje, i kdyţ v tom pomohl poţárníkům jiţ dříve 

vítr. Večer se konala na sále OB lidová zábava. 

5) MNV děkuje oddílu mladých poţárníků za úklid, který provedli na ATC Olšina. 

6) Místní lidová knihovna byla vymalována, bylo poloţeno nové linoleum, byla 

vybavena novými regály a dalším nábytkem. Uvádí se přehled knih, které jsou 

v knihovně od nového roku k dispozici. 

Červenec 1987 – č.17. 

1) Pokračuje výstavba Lidové školy umění, brigády jsou vţdy v sobotu od 7,30 hodin 

2) S úkoly I.čtvrtletí se velmi dobře vyrovnali v Sodovkárně. Zboţí vyrobili 

v hektolitrech na 119% a zisk na 183%. Pracovníci obsadili v celopodnikové 

soutěţi o „Zlatý štít průmyslové prodejny“ 1.místo v rámci n.p. Jihočeské pekárny. 

Letní turistická sezona znamená tradičně pro VOŠ dvousměnný provoz za pomoci 

brigádníků – studentů Gymnazia Český Krumlov. 

3) Nově vybavená MLK je v provozu od 23. 6.1987. Veškerá práce představovala 

vystěhovat 6500 knih a všechen nábytek. Pomáhali při tom Lukeš František ml. 

Valnoha Petr, Polák Petr, Polák Aleš, Krcho Jaroslav, Fučíková Pavla a Novotná 

Gabriela. 

Po vymalování a poloţení krytiny se opět muselo všechno nanosit zpět. I přes výzvy 

v místním rozhlase přišli pomoci jen Krcho Jaroslav a Polák Petr. Je politováníhodné, ţe 

ze 120 registrovaných čtenářů a přes přislíbenou pomoc SSM nepřišel nikdo. Další 

pomocníci se doslova chytali na cestě. Rulíšek Jan, Rulíšek Petr a Pekárek Vladislav 



odnosili regály a Petr Němec skoro všechny bedny s knihami. Podlahovou krytinu poloţili 

Švehla Václav a Šmahelová Eva. 

4) Místní organizace Českého rybářského svazu získala za svou práci v roce 1986 

čestné uznání MNV s odměnou 1500 Kčs. Práce se jim daří i letos, vybavili si 

klubovnu, poskytují ubytování pro své členy.Práce na vlastním zařízení byly 

zhruba dokončeny. Mezi nejaktivnější členy po pracovní stránce patří Beránek a 

Seidenglanz. František seidenglanz vydává rovněţ rybářské povolenky, kterých 

k 22.červnu vydal zatím 142. 

5) Sběrna druhotných surovin je otevřena kaţdý pátek od 14 do 16 hodin. Vykupuje 

se papír, textil a baterie. Nevýhodou je malý prostor, protoţe se nasbírané suroviny 

málo odváţejí. Vedoucím sběrny je František Seidenglanz. 

6) Příprava na LTS je v plném proudu. Na kempu v Olšinách byla vybudována nová 

půjčovna lodí a jízdních kol. Na tábořišti Jestřábí II. Byl proveden rozvod vody, 

vybudovány přípojky na karvancamp. Vylepšily se i některé komunikace. 

7) Časopis seznamuje s jachtařskými závody na Lipně. 

Srpen 1987 – č. 18 

1) Letní turistická sezona/ LTS/ - na otázku „Jak se daří zvládnout nápor rekreantů a 

přitom udrţet pořádek a kázeň a zajisti splnění plánovaných trţeb?“ odpovídají 

někteří naši občané mající co do činění s LTS. 

Pavel Molák – předseda komise pro ochranu veřejného pořádku 

 Přes některé dílčí problémy bylo konstatováno, ţe v rámci Lipenské rekreační oblasti, 

patří obvod Horní Planá v zajištění klidu a pořádku k nejlepším. Mají na tom zásluhu členové 

PS VB v obci. V současném období dochází k rušení nočního klidu a rozmáhá se poškozování 

automobilů u hotelu Racek. Negativní roli hraje alkohol. Na úseku dopravy není všechno 

v pořádku s dopravním značením v obci. Okresní správa silnic provedla značení nedostatečně. 

Jan Rulíšek – referent cestovního ruchu. 

 Určité problémy působí velké přepravní vzdálenosti při vývozu tekutých odpadů. Při 

odvozu tuhých odpadů vyváţíme denně dvěma auty kolem 1400 ks popelnic. 

Jan Voldřich – vedoucí poštovního úřadu 

 Na naší poště se třídí popelnice za celou Lipenskou oblast. Denně to dělá kolem 

10 000 kusů a tak nám v tomto období pomáhají brigádníci. Rovněţ se 5- 6 x více telefonuje a 

obrat pošty je několikanásobně vyšší. 

Anna Augstenová – vedoucí samoobsluhy Jednota Černá. 

 Čtyři prodavačky a 1 – 2 pomocné síly je stále málo na takový nápor. Denně prodáme 

2 500 rohlíků a 120 beden piva. Trţby jsou 3x vyšší neţ mimo sezonu. Největší nápor je 

v pátek a v pondělí. V sobotu 25.července byla např. trţba 21 tis. Kčs a to je prodejní doba 

pouze tři a půl hodiny. 

Marie a Josef Štěrbovi – tábořiště Jestřábí II. 

 Na našem tábořišti je letos mnohem větší kázeň neţ dříve. Nyní je zde kolem 800 – 

1000 lidí, z toho asi polovina cizinců. Trţby jsou vyšší, v pořádku jsou WC, dořešit je však 

třeba vodu na tábořiště. 

Vladimír Marek – vedoucí Letního kina 

 Návštěvnost je vyšší neţ loni, stejně tak i trţby. Přispívá k tomu zejména řada dobrých 

filmů. 

2) Výstava „Chráněná krajinná oblast Šumava“ byla instalována po dva měsíce 

v Obřadní síni MNV. Výstava fotografií a dokumentů ukazuje přehledně vznik a 

vývoj CHKOŠ, seznamuje s lesnickou a zemědělskou činností v minulosti i 

současnosti, s architekturou oblasti dříve a nyní i s kulturně-výchovnou 

činností.Na obrázcích vidíme i některé druhy květeny a fauny Šumavy a z časopisů 



CHKO Vimperk se dozvídáme o vyhynulých a ohroţených druzích zvěře na 

Šumavě. 

Výstava se setkala s dobrým ohlasem u všech návštěvníků, zejména rekreantů, o 

čemţ svědčí pochvalné záznamy v návštěvní knize. Výstava byla otevřena kaţdý 

den od 8 do 18 hodin. 

Září 1987 – č.19. 

1) Připomínáme Den horníků – do současné doby plní horníci Tuhových dolů 

plán na 101 %. Pokračují v pracech k zajištění geologického průzkumu a pustili 

se do výstavby nové kotelny sociálního zařízení. 

2) Skončily prázdniny a začala škola. Protoţe stále klesá počet dětí, byla naše ZŠ 

utvořena jako čtyřtřídní. V první třídě je osm ţáků a spolu s druháky je vyučuje 

Bohumíra Smolenová, třetí třídu vyučuje Jaroslav Zimmermann a čtvrtou 

Milan Strejc. 

3) Připravena je i Mateřská škola. Na konci školního roku 1986/1987 bylo 

zapsáno 43 dětí. Z toho bylo 15 dětí v jeslové třídě a 28 dětí ve třídě MŠ. 

V letním období byla MŠ na čtrnáct dnů uzavřena, protoţe se celá budova 

malovala a prováděla se desinfekce školy. Byly zakoupeny pomůcky potřebné 

pro výchovně-vzdělávací činnost a nové hračky. 

K 1.září 1987 je zapsáno 13 dětí v JT a 24 dětí ve třídě MŠ, z toho je 12 dětí 

předškolního věku. Počítá se s tím, ţe se počet dětí v jeslové třídě během roku 

zvýší a tudíţ dojde k přechodu do třídy MŠ. 

Počátkem roku 1987 nastoupili do MŠ manţelé Kozákovi, kteří pracují jako 

topič – údrţbář a školnice. Hana Kozáková je dcerou Hany Kortánové. 

4) Geofyzikální průzkum – Geofyzika n.p.Brno, závod Praha oznámil našemu 

MNV, ţe bude provádět v katastru naší obce geogyzikální průzkum k vyuţití 

nerostného bohatství. Tento průzkum bude proveden pomocí uměle 

vyvolaného elektrického pole o napětí 1000 V. Práce proběhnou od 1.října do 

25.listopadu. Bylo upozorněno na nebezpečí úrazu při vstupu do prostoru 

měření. 

Říjen 1987 – č.20. 

1) Pokračuje rekonstrukce LŠU, k 20.září byly ukončeny omítky a štukování stěn, 

je dokončena kanalizace, hrubá elektroinstalace, vodoinstalace a odpad. 

Započalo se s nátěry oken a dveří, s obklady stěn na WC a koupelně. MěNV 

Horní Planá provedl vodoinstalaci a odpady, MNV Hořice poskytl malíře a 

natěrače. Základní škola Horní Planá uvolnila na brigádu 4 učitele a ZŠ Hořice 

7 učitelů. Z naší ZŠ pak zde pracovalo 6 osob. Na rekonstrukci LŠU 

odpracovali příslušníci PS útvaru Kyselov 350 hodin a jako jediní jiţ svůj 

závazek překročili. 

2) Svou vojenskou sluţbu u VU 4961 v Českém Krumlově ukončil svobodník Jiří 

Císař, bytem Černá 36. Velitel útvaru zaslal na MNV dopis, ve kterém píše, ţe 

v průběhu dvou let vojenské sluţby, plnil příkladně odborné úkoly při výcviku, 

byl ukázněný a aktivně se zapojoval do práce SSM. 

3) Občanka Zdeňka Mikliánová ve svém dopise redakci uvádí jak ochotní muţi – 

sousedi, jí pomohli sloţit 50 q uhlí a ţádá veřejné poděkování. To bylo 

v časopise učiněno a těmi ochotnými muţi jsou: Jaroslav Fojta, Jan Smolen a 

Zdeněk Vácha. Pomohli i paní Jedličkové a tak zde máme příklad dobrých 

sousedských vztahů a vzájemné pomoci. 

4) Prodej dřeva – Lesní závod Český krumlov, Lesní správa Hořice, má povolen 

volný prodej palivového dřeva. Cena za jeden prostorový metr je 24 Kčs a 

odvoz vlastní. 



5) Drobné provozovny MNV, i kdyţ se zdá, ţe mají dost pracovníků, stále hledají 

další a zejména řemeslníky – zedníka, malíře – natěrače, klempíře, elektrikáře, 

vodoinstalatéra i pomocné dělníky. 

 

Listopad 1987 – č.21 

1) Ze ţivota osad – tentokráte osada Muckov – jaké problémy pociťuji občané 

osady – např. postrádají autobusovou čekárnu, nelíbí se jim stav vozovky 

z Pláničky do Muckova, chtějí obít eternitem vnější stěnu obchodu a podobně. 

2) Závodní kuchyně v Černé patří mezi nejlepší v rámci Statku Frymburk. 

Kuchařky Kamila Růţičková, Anna Bejdáková a Arnoštka Friedlová mají svou 

práci rády, dělají ji s láskou a vaří skutečně po domácku. Lidé se dosyta najedí 

a přitom kuchyně ještě vykazuje úspory. Denně se zde vaří 250 jídel, 

důchodcům bylo aţ dosud prodáno 1272 stravenek a cizím pracovníkům 561 

stravenek. Do 30.září uvařily v kuchyni v Černé celkem 37 338 jídel. 

3) Místní lidová knihovna změnila půjčovní dobu. Úterý zůstává i nadále, ale 

prodluţuje se půjčovní doba aţ do 20 hodin. Vedle poslední soboty v měsíci se 

bude půjčovat i předposlední sobotu a to vţdy od 8 do 12 hodin. 

4) Svůj význam má i občasné uveřejnění názorů občanů. Jednou jsem zaslechl 

rozčilený hlas naší občanky na tmu, která vládla v prostoru kolem kostela a 

masny směrem na Agitační středisko.S jejími rozhořčenými větami jsem 

souhlasil a v časopise k tomu zaujal stanovisko. Kritika měla svůj význam, 

takţe nyní je moţno v oněch místech chodit naprosto bezpečně. 

Prosinec 1987 – č.22 

        27.listopadu se uskutečnily Hovory s mládeţí. Tajemník MNV formou besedy seznámil 

mladé, kterých přišlo 16, s tím, co chystá MNV v nadcházejícím období. Pak se uskutečnil 

soutěţní kvíz o znalostech SSSR, o světě a o přírodě. Zvítězilo druţstvo děvčat ve sloţení 

Edita Záhorová a Dagmar Marušková. 

Tajemník MNV pak četl ze staré německé kroniky, která je uloţena na MNV a je psaná 

švabachem, kterému dnes rozumí pouze pár jedinců. 

Kronikář František Záhora přinesl k nahlédnutí obecní kroniku a spolu s tajemníkem, 

předsedkyní MV NF a předsedou VO KSČ, zodpovídaly dotazy mladých. 

 

KRÁTCE    O    MNOHÉM. 

 
Ochránci přírody. 

 Dobrovolná práce členů sekce ochrany přírody ZO ČSOP / Český svaz ochránců 

přírody/ Frymburk v Bliţné, představuje stovky hodin ročně. Členové si vedou velmi dobře 

při odborných akcích na ochranu flóry a fauny Šumavy /z Jiskry z 20.3.1987/ 

Bavíme se u vody. 

 V kempu Olšina se znovu uskutečnil zábavný soutěţní pořad, který byl připraven 

střediskovým kulturním zařízením v Horní Plané a OB Černá, za metodické pomoci okresního 

kulturního střediska. 

Na pódiu vybudovaném s pomocí rekreantů si nejdříve zasoutěţily děti o sladké ceny a plakát 

se Spejblem a Hurvínkem a rovněţ si zatancovaly při diskotéce. 

Program pak pokračoval vystoupením country skupiny GRAM z Vimperka. Osm muţů hrálo, 

zpívalo a vyprávělo 200 divákům s velkým úspěchem. 

Od 20.hodiny připravili organizátoři pro dospělé veselé soutěţe. Pro dvojice šumavský 

pětiboj, twister, lovení ryb, pro druţstva ve znalostech jihočeského dialektu a zajímavých míst 

a kulturních památek okresu. Odměnou jim byl propagační materiál, vstupenky do Letního 



kina, sladkosti, velké pečené rohlíky a dort s nápisem Lipno 1987. Večer plný her zakončila 

diskotéka Ládi Špičáka z jednotného klubu pracujících Kaplice ./ Jiskra 21.8.1987/ 

Vandalové v medvědím příkopu. 

 To co se dotýká občanů Českého Krumlova, je věcí i nás, občanů Černé v Pošumaví. 

Proto událost, která se odehrála v medvědím příkopu, patří i do naší kroniky. 

 Případ snad nemá obdoby, nikdo pro něj nenachází rozumné vysvětlení. Mladík, 

kterému bude teprve 19 let, přelezl mříţ a po sešikmeném výstupku sjel do více neţ 

čtyřmetrové hloubky do uzavřené části hradního příkopu, kterou uţ po několik staletí obývají 

medvědi. Více neţ třísetkilový medvěd Jakub a o něco málo lehčí medvědice Zuzana 

nevítaného a nezvaného vetřelce okamţitě napadli. Mladík byl s těţkými zraněními převezen 

na traumatologické oddělení českobudějovické nemocnice. Od bezprostřední smrti ho dělil 

jen krůček. 

Všemu tomu předcházela vandalská činnost chlapců, kteří ničili sochy na plášťovém mostě a 

zuráţené části soch házeli z mostu dolů na cestu. Příčinou všeho byl alkohol a následkem 

hazardérství, nerozváţnost, vandalismus a frajeřina. 

 Výsledkem všeho bylo to, ţe medvědi museli být zastřeleni, aby mladíka úplně 

nerozsápali. Podle zákonů medvědího rodu se nikterak neprovinili a přesto museli zemřít. Tak 

daleko vede cesta vroubená alkoholem./ kráceno podle Jihočeské pravdy z 13.2.1987/ 

S Českou obchodní inspekcí /ČOI/. 

 Pracovníci krajského inspektorátu ČOI při svém putování Lipenskou oblastí navštívili 

také zařízení v prostoru naší obce. V autokempingu Svazarmu nakoupili zboţí v kiosku se 

smíšeným zboţím, který patří Potravinám Český Krumlov. Zásobování je v pořádku, 

kontrolní nákup ale předraţen o 1,05 Kčs. Na základě dalších závad ( nebyla např. dobře 

seřízena váha), inspektoři sepisují protokol. 

Ve druhém kiosku Restaurací Kaplice byl kontrolní nákup nedoúčtován o 0,20 Kčs. Zákazníci 

si mohli vybrat z 5 druhů nealkoholických nápojů, dvou druhů piva, v zásobení základními 

druhy potravin nebyly závady. Na zásobení se inspektoři zeptali tajemníka MNV Jana 

Frische, který řekl, ţe např. zásobení zeleninou je hluboko pod úrovní loňského roku co do 

druhů i mnoţství. Řekl rovněţ, ţe se Jednotě nepodařilo obsadit všechny prodejní stánky, 

proto některé zůstaly zavřené. /podle Jihočeské pravdy z 23.7.1987/ 

Akce, která se nepovedla! 

 S plnou vervou se pustil do práce nově zvolený správce OB Stanislav Študlar. Jednou 

z akcí byla i plánovaná beseda nad kronikou obce a promítání filmů. 30.ledna v 19 hodin bylo 

příjemně vytopeno Agitační středisko, v promítačce zasunut český film „Kdyţ Burián prášil“ 

a čekalo se na první návštěvníky. V půl osmé byl přítomen stále jen vedoucí OB, který zde 

vystupoval i v roli promítače a s ním kronikář obce. Po chvíli přišla předsedkyně ZO SSM a 

ředitelka MŠ Dana Pechová a tím byl výčet návštěvníků ukončen. 

 Je to ostuda, ţe nikdo z občanů neprojevuje o tyto akce zájem. Nejedná se pouze o 

tento večer, takových naplánovaných, připravených a nakonec neuskutečněných akcí je celá 

řada. Nikdo se pak nemůţe divit, ţe kaţdý, kdo chce dobře dělat nějakou práci pro druhé, po 

čase ztratí zájem, přestane být iniciativní a činnost začne stagnovat a klesat. Orgány pak 

hodnotí proč se práce nedaří, hledají všemoţné příčiny, vina se dává kdekomu. 

Čápi v Černé. 

 K naší obci jiţ dlouhá léta neodmyslitelně patří čápi. Našli zde před časem svůj domov 

na komíně bývalého pivovaru, dnes Sodovkárny a jejich potomci se sem neustále vracejí. 

Budí zaslouţený obdiv všech rekreantů a turistů, kteří často dlouhou dobu dokáţí pozorovat 

krmení dětí rodiči, cvakání zobákem a celý jejich rodinný ţivot. 

Mnohokráte přelétávají nad našimi hlavami a my jsme vděčni za to, ţe tak krásní ptáci patří 

k naší obci. Letos jich u nás bylo celkem sedm. 

 



Vodníci bez hrníčků. 

 Deník Práce ze dne 6.8.1987 píše o členech Vodní záchranné sluţby/VZS/, která patří 

pod OV ČSČK v Českém Krumlově, převáţnou část roku tráví v Černé v Pošumaví, 

zachraňuje lidské ţivoty a majetek a přitom nemá potřebné vybavení. Členové jdoucí na akci 

teprve shání, kdo jim půjčí loďku, nemají potřebné potápěčské vybavení, neexistuje ţádné 

stanoviště. Hlídka má pouze zázemí v jedné místnosti jachtařského klubu. Přpravuje se proto 

statut, který by VZS postavil na úroveň Horské sluţby. 

Šok na Lipně. 

 Pod tímto názvem přinesl Československý sport ze dne 26.8.1987 článek o Vodní 

záchranné sluţbě / VZS/ ve kterém se píše : citace Tomáš Pudila následuje -------- 

 ---- Letní období nás vedlo k návštěvě velkých vodních ploch s rozsáhlou 

rekreací.Tedy i na Lipně. Zjištěná skutečnost znamenala bez nadsázky šok – prakticky účinná 

VZS tu totiţ neexistuje. Není tedy divu, ţe se tu v průměru ročně utopí tři aţ čtyři lidé a nebýt 

improvizovaných zásahů, počet by vzrostl na desítky! 

V rozporu s tímto úvodním tvrzením – ale jen zdánlivém – je následující informace. Základní 

organizace VZS v Českém Krumlově má na celé léto na kaţdý víkend rozepsánu sluţbu pro 

nejširší místo Lipna v Černé v Pošumaví a celkem 29 členů, z nichţ polovina má speciální 

záchranářské školení prováděné pod patronací UV ČSČK ČSR, se tu střídá. 

 Jenomţe těţko uplatní své znalosti, kdyţ na břehu Lipna nemají ţádné potřebné 

vybavení, počínaje člunem a konče potápěčskou výstrojí. Alespoň oficiální. Jenţe dobré vůle 

jachtařů či svazarmovců a soukromé vybavení přece není řešení, navíc tahle voda by si 

zaslouţila hlídkování po celou sezonu a koncepci skutečně účinné VZS. Ta samozřejmě 

existuje a předseda ZO VZS Český Krumlov MUDr. Alexandr Jegorov má doma štos kopií 

burcujících dopisů. Originály jsou buď někde v šuplíkách, nebo jiţ dávno v koši či ve sběru… 

Co potřebují vodní záchranáři, kolik by to stálo, jak by sluţbu organizovali? MUDr. Jegorov 

můţe citovat z různých dopisů do podrobností, ale pro tento případ jen to podstatné. 

„ Základ: motorový člun, nejméně pětimetrový a se silným motorem. Menší má v těchto 

velkých vlnách co dělat, aby neztroskotal sám, natoţ aby poskytoval záchranu. Nyní máme 

vcelku vyhovující půjčen od Svazarmu, ale to je stále jen na dobré slovo. 

Dále: Zázemí.Potřebujeme prostor, kde by záchranáři při sluţbách pobývali, kde bychom měli 

materiál, kde bychom poskytovali první pomoc. Na břehu by na důleţitých místech měly být 

věţe, odkud bychom hlídkovali s dalekohledy a v případě ohroţení vyjíţděli. Problémem jsou 

samozřejmě pohonné hmoty. Nezbytné je potápěčské vybavení, radiostanice.“ 

 Cena potřebných pomůcek i bez člunu a hlídkovýchvěţí by byla asi 100 tis. Kčs, ale to 

je hodnota věcí, které rok co rok tahle skupina zachrání z vody jiţ dnes. Letos v zimě 

pomohla v Horní Plané autu Škoda 1203, které se propadlo ledem asi 200 m od břehu. 

Jenomţe ţivoty jsou nenahraditelné, i kdyţ ekonomové přepočítali lidský ţivot a jeho přínos 

pro společnost na 2,5 mil.Kčs. 

 Řekněme, ţe od příštího roku přece jen vybavení bude. Československý červený kříţ, 

národní výbory, Česká státní pojišťovna, cestovní ruch i podniky mající zde rekreační zařízení 

se dohodnou a přispějí.  Podle slov předsedy MNV Černá v Pošumaví Jaroslava 

Zimmermanna chystají tuto schůzku části zainteresovaných na podzim. Jak to pak záchranáři 

vyuţijí? 

„ Sluţby by byly od června do září. Byly by aţ na vyjímky neplacené, dobrovolné. Do všech 

kempů, hotelů a zotavoven by dostali instrukce jak postupovat v případě potřeby. Ovšem kdyţ 

se někdo na Lipně vysloveně topí, těţko se dá něco dělat, pokud nepomůţe náhoda a někdo 

není bezprostředně u toho. Vzdálenosti jsou tu veliké a tak šanci vidím spíše v prevenci. 

Počasí se tady příliš rychle mění a taková flotila naloţených kánoí uprostřed jezera nemá 

stejně jako vyčerpaný surfér mnoho šancí.Tedy, být ve spojení s meteorology, mít rádiový 

kontakt s vojáky, jejichţ hlídky na hláskách sledují i hladinu. Jakmile by měla nastat změna 



povětří nebo přišlo upozornění na problém na vodě, tak hned vyjet. Kdysi tu byly instalovány 

věţe se světelnou signalizací, svítilny podle síly větru automaticky reagovaly. Coţ za prvé 

bylo dost pozdě a pak ta siréna byla slyšet tak 200 m proti větru“. 

 Slova MUDr.Jegorova by mohl dlouhým povídáním doplnit Ota Šoka, převozník 

z Dolní Vltavice. „Čárky si dělám jen za poslední tři roky, ale během nich jsem s touto 

převozní lodí vytáhl 23 lidí. Kdybych se k nim nedostal, těţko by některý z nich ještě chodil 

po zemi“. 

 V případě nutnosti pomůţe VB, pohraničníci, lodní doprava, ČSAD, svazarmovci. 

Jenomţe to je improvizace a navíc chybí mezi lidmi znalost o tom, co v případě krize dělat. 

Neznalost dokumentuje i tragický případ surfaře, který zmizel uprostřed skupiny dalších 

deseti. 

Předseda MNV Jaroslav Zimmermann je VZS nakloněn, i kdyţ do „jeho“ oblasti spadá jen 

část z 80 km břehů a komplexní řešení je dlouhodobou záleţitostí. 

„Pro příští rok jsme dali na první místo střechu nad hlavou, nějakým způsobem zajištění člunu 

a pohonných hmot pro ně. A zatím jen tady u nás, v Černé“. 

Skromný cíl, kdyţ uváţíme, ţe Lipno existuje 30 let. Pokud se podaří víc, nikdo se nebude 

zlobit. 

 

POHYB     OBYVATELSTVA. 

 
Narození dětí. 

 

V roce 1987 se narodilo v naší obci celkem 11 dětí, 7 chlapců a 4 dívky. 

12 ledna - Petr BADÁŇ  - Petr Badáň a Ivana roz. Korčáková 

12 ledna - Alois WELINGER             - Arnošt Welinger a Jaroslava, roz. Reiserová 

  3 března - Hedvika PŘIBYLOVÁ - Miroslav Přibyl a Hedvika, roz. Pekárková 

15 května - Miroslava DEBŘIČKOVÁ - Veronika Bigasová 

  2 června - Martin HOLUB  - Václav Holub a Marie, roz. Kaljánková 

16 června - Jan FLEISCHMANN - Jan Fleischmann a Ivana roz.Morongová 

11 července - Miroslav KASAL  - Vladimír Kasal a Karla 

24 září  - Štefan KUBIŠ  - Štefan Kubiš a Alena roz. Štumpauerová 

  1 října - Jan HOMOLKA  - Roman Homolka a Olga roz. Podrouţková 

29 listopadu - Iveta ZÁHOROVÁ  - Pavel Záhora a Hana, roz. Provodová 

17 prosince - Veronika DUBOVÁ - Luboš Dub a Ludmila roz.Kaljánková 

 

Zemřelí občané. 

 

V roce 1987 zemřelo celkem 9 občanů, 2 případy skončily tragicky. 

 5 ledna - Antonín BÁRTA  - zemřel ve věku 56 let.Pracoval jako technik 

Polesí Plánička Státních lesů Vyšší Brod. Ve volebním období 1971 – 1976 jako poslanec 

MNV, aktivně se zapojoval do veřejného ţivota v obci. Zákeřná rakovina ukončila předčasně 

jeho ţivot. 

 7 ledna - Anna KUCZMANOVÁ ml. – zemřela mladá ve věku 19 let. Svůj ţivot 

skončit nemusela nebýt alkoholu, anebo kdyby mravní výchova a příklad matky byl jiný. O 

silvestrovské noci se svou matkou holdovala v místním hostinci nadměrně alkoholu a domů 

na čp.42 pak jiţ nedošla. Pod vlivem alkoholu přemoţena usnula přímo na silnici, kde byla 

v ranních hodinách přejeta osobním autem. Zůstala po n í 2 letá dcera Erika. Případ se dlouho 

vyšetřoval a aţ do konce roku nebylo úplně jasno, jak vlastně ke všemu došlo. Týden lékaři 

bojovali o její ţivot, nakonec však neúspěšně. 



26 února - Alois KOPEČEK - zemřel ve věku 59 let. Dlouholetý zaměstnanec 

Státních statků, hlavní ekonom Statku Černá, po sloučení s Frymburkem v r.1976 pracoval na 

revizním a kontrolním oddělení Oborového podniku Šumava v Českém Krumlově. Několik 

volebních období pracoval jako poslanec MNV, byl činný v organizaci KSČ, aktivně se 

zapojoval i v ostatních sloţkách. Byl znám svou pečlivostí a svědomitostí. 

 3 března - Milan ŘÁDEK - odešel ve věku 66 let, v posledních letech uţ ho 

neposlouchaly nohy. Pracoval rovněţ u Státního statku, v celém okolí byl znám jako výborný 

písmomalíř, nebylo jediného hesla a transparentu na kterých by nepracoval. Několik let dělal 

správce Osvětové besedy v naší obci. 

 4 března - Josef MIKLIÁN - zemřel ve věku 60 let.Pracoval jako elektrikář u 

Státního statku. V posledních letech uţ mu nemoc nedovolovala pracovat v profesi a byl 

hlídačem na vrátnici Technických sluţeb Statku. 

19 března - Jiří PIRKR  - zemřel ve věku 45 let, pracoval jako dělník v rostlinné 

výrobě, vypomáhal i v ţivočišné. Bydlel na Muckově a jeho druţkou byla Antonie Gaţáková. 

21 července - Anna KUCZMANNOVÁ st.  - konec ţivota ve 41 létech. 

Tragédie rodiny pokračuje. Po smrti dcery Anny pokračovala její matka v poţívání alkoholu 

ještě více i přesto, ţe měla  3 letého syna Bořivoje a ještě se musela starat o svou dvouletou 

vnučku Eriku, která zůstala po smrti své matky Anny. 

 Manţel a starší synové se odstěhovali na Slovensko a Anna starší pokračovala 

v nedobrém stylu ţivota. V místním hostinci jiţ jí odmítali nalít a tak jí bylo často vidět 

v Hůrce i s kočárkem. 

 Začátkem léta se nastěhovala k místnímu občanovi Františku Nagymu. Zpočátku ţili 

poměrně spořádaným ţivotem, Nagy se staral o děcka, zdálo se, ţe vše bude v pořádku. Ani 

návštěvy sociální pracovnice i naší sociálně-zdravotní komise, údajně neshledaly ţádné 

podstatné závady. 

Alkohol je však špatný rádce a protoţe oba jmenovaní k němu měli nadměrné sklony, dovedl 

je aţ k tragedii. 

Nejsem oprávněn hodnotit jak k činu došlo, co mu předcházelo a jak se vše v oné osudné noci 

událo, i kdyţ různých zvěstí se v obci povídalo mnoho. Jasné však je, ţe Anna Kuczmanová 

se uţ ráno 21.července neprobudila. 

Celostátní tisk o tom psal takto: „Se svou druţkou (41 let) se nepohodl 52 letý František N. 

z Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku. Kdyţ rozepře vyvrcholila, přešel muţ k fyzickému 

násilí, několikrát udeřil ţenu do obličeje a nakonec jí uškrtil. Ţárlivý vrah uţ je ve věznici“  

/deník Práce/. 

František Nagy pracoval u MNV Černá, jeho ţivot plynul víceméně v hostinci, byl znám svou 

poněkud násilnickou povahou, zejména pokud šlo o ţeny. Však uţ si také za ublíţení na 

zdraví „odseděl“ více neţ 10 let. Podle neoficiálních zpráv byl za tento čin odsouzen na 12 

let. 

27 října - Marie BAŠTÝŘOVÁ - zemřela ve věku 75 let, bydlela na samotě pod 

Mokrou / stále dnes název U Baštýře/. 

30 listopadu - Štefan KUBIŠ  - doţil se pouze 66 dní svého ţivota. 

 

 Z naší obce se v roce 1987 odstěhovalo 17 obyvatel a přistěhovalo se jich 20.K 

31.12.1987 měla obec Černá v Pošumaví celkem 788 občanů. 

 

 Nejstarší občankou zůstává Valerie Kotrčová / 91 let/ a nejmladším občánkem je Iveta 

Záhorová /33 dní/. 

 

 

 



ZE    SPORTU. 

 
Chlouba od Lipna. 

 Nejlepší československá jachtařská voda – lipenská přehradní nádrţ – se můţe chlubit 

jednou raritou. Na svých březích má vybudován vlastně jen jediný sportovní areál, který můţe 

poskytnout zázemí jachtařům a jednotu schopnou pořádat vrcholné jachtařské závody – TJ 

Černá v Pošumaví. 

Druhou zde operující jednotou je Povodí Vltavy, ale ta se svým zázemím můţe dobře a na 

potřebné úrovni pořádat jen závody kajutových plachetnic. A tak tíha pořádání veškerých 

špičkových závodů leţí na obětavcích z Černé. 

Přestoţe jejich areál byl prostorný, ani oni neměli další potřebné zařízení, kdyţ nepočítáme 

původní loděnici obsahující klubovnu, kancelář, improvizovaný bufet a díly společné 

s příbytky pro lodě. 

 Proto bylo rozhodnuto o další výstavbě v prostoru areálu. V roce 1985 se členové 

oddílu pustili do práce. Sedm tisíc odpracovaných hodin se letos promítlo do dokončené 

sociálně-provozní budovy a haly pro uskladnění lodí, která svými rozměry 45 x 18 metrů budí 

závist dalších jachtařů. Tím se uvolnily prostory ve staré budově pro klubovnu a díly. Letošek 

je rokem definitivních terénních úprav, kterých není zrovna málo, ale zpevněné pojízdné i 

nepojízdné plochy, stejně tak jako zatravněné svahy, dávají tušit, ţe se v Černé rodí jedna 

z nejhezčích jachtařských loděnic v republice. Na příští rok jsou naplánovány definitivní 

sadové úpravy, čímţ by měly být největší práce skončeny a areál po částečném omezení 

v roce 1986, opět schopný pro uspořádání nejnáročnějších domácích závodů i měření sil se 

zahraniční účastí. 

„Naše sny však nekončí“ říká Karel Smetana, „máme hodně problémů s ubytováním našich 

členů i závodníků. Proto bychom rádi postavili původní budovu o jedno podlaţí vyšší a 

vyuţili jí pro ubytování“. / Jihočeská pravda 18.7.1987/ 

Závody v jachtingu. 

 V letošním roce se na Lipně pod pořadatelstvím oddílu jachtingu TJ Černá v Pošumaví 

konaly následující závody: 

1. Pohárový závod ČSSR „O cenu Šumavy“. 

Konal se ve dnech 16 – 18. května a skládal se z  pěti rozjíţděk po třech kolech. 

Ředitelem závodu byl Karel Smetana. Závod se konal ve třídách F, FD a E. 

2. Májová regata – Pohárový závod ČSSR 

Závod ve třídách D I. A D II. se konal 23 – 25.května, rozjíţďky a bodové hodnocení 

stejné jako u závodu předešlého. 

3. Modrá stuha Lipna. 

Uţ po dvaadvacáté se sešli závodníci v kategoriích F, FD, FB, E, P, V, TOP, D I., D 

II. a netřídové, aby se zúčastnili dálkového závodu. Start plachetnic byl na hrázi 

v Lipně a pro veškerá oplachtěná prkna ve Frymburku. Závod byl opět bez větru, 

startovalo 126 lodí a absolutními vítězi byli P. Jelínek a M. Hackl ze Spojů Praha na 

Létajícím Holanďanu. Ve třídě Finn zvítězil Vachel před Postlem, oba z TJ Černá. Ve 

třídě TOP / kajutové plachetnice/ se umístila na 3. místě naše dvojice Šoka – Zemek. 

4. Pohárový závod – třída FD, FB a V. 

Konal se ve dnech 5 – 7. července a startovalo 124 lodí. Posádky pak zůstaly v Černé 

k čtyřdennímu soustředění, které si zpestřily triatlonovou soutěţí – 1 km plavání, 6 km 

běh a 1 km pádlování na plachetnici. 

5. Velká cena ČÚV svazu. 

Ve dnech 10 – 12. 7 se konaly vedle Velké ceny Českého ústředního výboru svazu ve 

třídě V I. Pohárové závody třídy FB. 

 



6. Pohárový závod. 

Ve dnech 31.7 – 1.8 se konal Pohárový závod ve třídách FD a Finn. 

7. Velká cena. 

Velká cena VSJ ÚV svazu ve třídě D I. se konala ve dnech 26 – 28.8.1987. 

 

PRŮBĚH     POČASÍ    V     ROCE. 

 
L e d e n 

 Začal deštivým počasím s teplotami nad nulou, ale od 3.1 se ochladilo, teploty začaly 

den ode dne klesat a v období od 11.ledna bylo stále pod – 10°C. Teplota přes den kolem -5°C 

aţ – 10°C a dne 12 ledna se udrţela celý den na – 19°C. Pak došlo k mírnému oteplení, ale od 

20.ledna znovu teploty poklesly. Od 23.1 do 30.1 kolem – 5°C přes den, na konci měsíce ráno 

kolem – 23°C. 

Nejstudenějším dnem byl 12.leden, kdy se teploty drţely celý den na – 12°C, ovšem 

nejstudenější ráno bylo 31.ledna a to – 24°C. 

Nejteplejší byl Nový rok / + 3°C /. V lednu byly dva deštivé dny a v deseti dnech sněţilo. 

Ú n o r 

 Aţ do 6.2 převládaly ráno poměrně silné mrazy, pak přišlo oteplení, s teplotami kolem 

nuly, coţ trvalo do 23. 2. Následující den se však výrazně ochladilo ( - 23°C), ale přes den 

bylo stále kolem bodu mrazu. Teprve poslední dva dny měsíce se oteplilo a pršelo. 

Nejteplejší byl právě 28.únor a nejstudenější 2.únor. V měsíci jeden den pršelo / 28.2/ a 10 

dní sněţilo. 

B ř e z e n 

 V první polovině měsíce jsou ranní teploty velmi nízké, tři dny dokonce pod – 20°C, 

osm dní je pod  - 15°C. Ve druhé polovině měsíce je sice stále zima, ale teploty jiţ jen kolem 

– 3°C. 

Nejstudenějším dnem byl 4. březen ( - 26°C) a nejteplejší 25. březen. V březnu bylo 10 dní 

sněhových a ve třech dnech pršelo. Od roku 1979 byl tento březen nejstudenější. 

D u b e n 

 Ani v dubnu není zpočátku ţádné velké teplo, teploty se pohybují kolem + 4°C, přes 

den je sice tepleji, ale ráno jsou mrazíky. Výraznější oteplení přichází teprve od 25.4 do konce 

měsíce. 

V dubnu ještě jeden den sněţilo a v 7 dnech pršelo. Nejstudenější byl 3.duben a nejteplejší 

30.duben. 

K v ě t e n 

 První dva dny měsíce je teplo, pak se ochladí a od 3.května aţ do 7.5 trvá deštivé 

počasí. Od 8.5 aţ do 19.května je poměrně teplo, občas přerušené deštěm, od 20.5 aţ do 

konce měsíce se mírně ochladilo a s vyjímkou čtyř dnů stále prší. 

Nejstudenějším dnem byl 22. květen a nejteplejší 2.květen, nejdeštivější, nejbouřlivější a 

největrnější byl 3.květen. V 15 dnech pršelo. 

Č e r v e n 

 Aţ do 7.června / mimo 6.6 / stále prší, teploty přes den kolem 12°C, od 8.6 se mírně 

zvyšují a 11.června přesáhnou hranici 20°C. Toto počasí pak trvá aţ do 16.června, pak 

dochází znovu k ochlazení a aţ do 27.6 s malými přestávkami stále prší. Od 28.června do 

konce měsíce je teplo. 

Nejstudenější byl 18.červen, nejteplejší 30.červen a pršelo v 16 dnech. 

Č e r v e n e c 

 Hned první den je horko, následuje bouřka a déšť, ale pak aţ do 27.7 jsou pěkné teplé 

dny, někdy aţ tropické. Nejteplejší období je od 4 do 8.7 a pak od 14 do 18.7.V období od 20 

do 27.7 je více deštivo. Nejstudenější byl 27.červenec a nejtepleji bylo 7.7, pršelo v 13 dnech. 



S r p e n 

 Od 1 do 13 srpna s vyjímkou 8 a 11.8 neustále prší. Od 14 .8 do konce měsíce je ale 

slušné letní počasí, občas přerušené deštěm. Nejteplejší období je od 20 do 27.srpna.  

Nejstudenější den byl 7.srpen, nejteplejší, přímo tropický byl 23.srpen, velice teplý byl i 

24.srpen. V měsíci pak bylo 17 dní , kdy byl zaznamenán déšť. 

Z á ř í 

 Září jako celek bylo velmi teplé, v první dny bylo stále nad 25°C, teprve od 8.9 se 

ochladilo, ale od 13 do 23. září bylo opět velmi teplo, pak do konce měsíce se však ochladilo. 

V září pršelo v 10 dnech, nejvíce, kdy byl i velký vítr a bouřka bylo 19.září. 

Nejstudenějším dnem bylo 29.září a nejteplejší 18.září. Od roku 1979 to bylo nejteplejší září.  

Ř í j e n 

 Aţ do 16.října bylo pěkné podzimní počasí, ráno sice teploty nízké, přes den však 

např. 3,4,6,10 a 11 října bylo přes 20°C. V té době pouze 6.října pršelo. Od 17.10 však 

dochází k poklesu teplot na úroveň maximálně do 10°C a to se drţí aţ do konce měsíce. 

Nejstudenější byl 30.říjen, nejtepleji bylo 11.října. V měsíci bylo 5 dní deštivých. 

L i s t o p a d 

 Celý listopad byl poměrně stejný co se týče teplot, ranní od – 3°C do + 6°C, přes den 

pak od – 1°C do + 8°C. Nejstudenější byl 30 listopad a nejteplejší 2.listopad. V měsíci 6 dní 

pršelo a 2 dny sněţilo. První sníh přišel 27.11. 

P r o s i n e c 

 Měsíc se vyznačoval zpočátku teplotami mírně pod bodem mrazu a to i přes den, od 

8.12 jiţ teploty poklesly na – 10°C ráno a kolem – 8°C přes den, coţ trvalo s mírnými výkyvy 

do 17.prosince. Pak došlo k oteplení a pršelo aţ do 20.12, teploty v té době byly mírně nad 

nulou. Nejstudenější byl 9.prosinec a nejteplejší 29.prosinec. V měsíci v 6 dnech pršelo a 

pouze 1 den sněţilo. Koncem roku není sníh ţádný. 

 

 Celkově to byl rok velkých výkyvů, zpočátku poměrně studený, coţ mělo i nepříznivý 

dopad na vývoj rostlin v zemědělství. 

Byl to rok patřící do kategorie mokrých – celkem 135 dní, z nichţ 101 bylo deštivých. 

Za období od roku 1979 byl tento rok čtvrtý nejteplejší. V roce byl nejteplejším měsícem 

červenec, následoval srpen a září. Naopak nejstudenějším měsícem byl březen, pak leden a 

únor. 

 

Sluţby    MNV    Černá    v   Pošumaví. 

 
 Sluţby při MNV v naší obci měly v roce 1987 celkem 8 drobných provozoven, v nichţ 

bylo zaměstnáno 22 stálých pracovníků. Stav se rozrostl o dalších 12 v období sezony 

cestovního ruchu. Z těchto pracovníků bylo 14 zaměstnáno na smlouvy o provedení práce a 

pracovní činnosti, především na úseku prací pokrývačských, klempířských, elektrikářských, 

truhlářských a malířských. Na tyto práce nemá MNV řemeslníky. 

V obci pracovaly tyto provozovny: truhlářství + sklenářství; kadeřnictví; knihařství; 

kovoúdrţba + zedníci; doprava; ubytovna; cestovní ruch a půjčovna. 

 Během roku došlo k pohybu pracovníků na úseku dopravy, ke konci I.pololetí rozvázal 

pracovní poměr ze zdravotních důvodů vedoucí sluţeb Josef Malý. Na tuto funkci nebyl přijat 

nový pracovník a tak funkci referenta cestovního ruchu a zastupujícího vedoucího sluţeb 

vykonával Jan Rulíšek. Pro zajištění rozsáhlého autoprovozu byl jeho řízením pověřen 

Vladimír Marek. 

 Ke konci roku byly však provozovny truhlářství a knihařství uzavřeny. Oba dva 

pracovníci jsou jiţ v důchodovém věku, ukončili stálý pracovní poměr a vypomáhají jen 

podle potřeby. Pro truhlářství byl přijat na vedlejší pracovní poměr do konce března 1988 



jeden pracovník, který od 1.4. nastoupí do stálého pracovního poměru. Za dva roky po 

vyučení nastoupí knihařka. 

 Pro zachování těchto provozoven je nutné zajistit jiné prostory, které by splňovaly 

veškeré bezpečnostní a hygienické podmínky. 

Sluţby potřebují získat pro zajištění svých potřeb další řemeslníky, zejména malíře-natěrače, 

elektrikáře, vodoinstalatéra, pokrývače-klempíře a podobně. Pro dopravu pak potřebují dva 

závozníky a jednoho řidiče. 

Hospodaření Drobných provozoven. 

 

Provozovna sluţeb Plánov. 

výsledek 

Skutečný 

Výsledek 

Sklenářství + 8 + 32,5 

Kadeřnictví + 16 + 9,0 

CR – LTS + 800 + 776 

Půjčovna - + 0,2 

Ubytovna + 11 + 31,1 

Knihařství + 2 - 3,9 

Údrţba kovo + 15 - 36,9 

Doprava + 130 + 156 

C e l k e m + 824 + 829 

 Celkový výsledek hospodaření počítal s příjmy 2 500 tis. Kčs, skutečné trţby byly 2 525 tis. 

Kčs, tj. 101 %. 

Plán výdajů byl 1 676 600 Kčs, skutečnost 1 695 tis. Kčs.  

Zisk byl 829 tis. Kčs – v roce 1986 to bylo 567 tis. Kčs a v roce 1985 celkem 298 tis. Kčs. 

Rozbor jednotlivých provozoven. 

1. Truhlářství – sklenářství  - pracovali zde Václav Švehla a Ignác Šemro. Zisk překročili 

o 300%. Pod touto provozovnou pracovali ještě dva pracovníci na smlouvu na akci 

LŠU a CR. 

2. Kadeřnictví  - vede Růţena Pešková, zisk splněn na 56,2%, zejména z důvodů vyšších 

cen materiálu a nákladů na elektřinu, ale i proto, ţe byly otevřeny provozovny 

v Hořicích a ve frymburku, čímţ se sníţil počet zákazníků u naší provozovny. 

3. Cestovní ruch – Letní turistická sezona – plánovaný zisk splněn na 97%, důvodem 

jsou slabší trţby v srpnu a zvýšení podílu mezd z trţeb. Rovněţ nebyl reálně postaven 

plán, protoţe se nevycházelo ze skutečné kapacity ubytování, která je dána počtem 

lůţek a z kapacity pro stanování povolené okresním hygienikem. 

Při optimálních podmínkách a předimenzování míst jednotlivých veřejných tábořišť je 

podle pracovníků DP moţné plnění přibliţně 1 110 tis. Kčs, s tím však není moţno 

počítat v plánu. Růst zisku u CR mohou zabezpečit jedině rozšířené sluţby pro 

návštěvníky, získání nových prostorů na stanování na VT Jestřábí I. a vylepšením 

materiálně-technické základny na všech VT. 

4. Půjčovna – patří ke kempu Olšina. Jedná se o půjčování loděk, jízdních kol a různých 

her a byla v roce 1987 zahájena pouze zkušebně. 

5. Ubytovna -  vede Eva Šmahelová. Ubytování se rozšířilo o 8 pokojů, společnou 

kuchyňku a společenskou místnost. S tím vznikly náklady, které překročily plán o 

81%. Splnění plánu a příznivý výsledek byl jen díky vyuţití ubytovny po sezóně. 

6. Knihařství -  vedoucí Jan Hadraba, který ukončil pracovní poměr k 30.6. 1987 a pak 

na menší zakázky vypomáhal. Zakoupený materiál v hodnotě asi 4 500 Kčs zůstal 

nezpracován. Provozovna zajišťuje výuku a ubytování učnice u Tomosu Praha, 

náklady činí asi 10 tis. Kčs. 



7. Kovoúdržba + zedníci – zde pracovali Jaroslav Richter a Pavel Vála a zedníci Josef 

Pekárek a Kysela. Kromě nich pracovalo ještě 10 pracovníků na různé smlouvy a to 

hlavně pro MNV na akce LŠU, CR a malování MŠ. 

8. Doprava – zisk splněn na 120%. Na provoze se nakupují náhradní součástky společné 

pro vozy DP i MNV / Kuka/. 

  

Vyhodnocení   LTS   za   rok   1987. 

Trţby zařízení CR. 

 

Veřejné tábořiště Jestřábí 1 - 143 377 Kčs  - méně o 13 tis.Kčs neţ 1986 

Veřejné tábořiště Jestřábí 2 - 312 946 Kčs  - méně o 17 tis. Kčs 

Veřejné tábořiště Jestřábí 3 -   85 546 Kčs  - více o 15 tis. Kčs 

Autokemp Olšina  - 600 152 Kčs  - více o 16 tis. Kčs 

Ubytovna   -   62 496 Kčs  - více o 22 tis. Kčs 

Půjčovna   -   15 671 Kčs  - více o 16 tis. Kčs 

C e l k e m   -       1 220 148 Kčs  - více o 31 tis. Kčs 

 

Změny v MTZ CR. 

 

 Byla rozšířena ubytovna MNV o 8 pokojů s 32 lůţky, vybavena společná 

kuchyně a společenská místnost 

 Na VT Jestřábí 2 byl proveden rozvod pitné vody a umývací kouty, rozvod 

elektrického proudu pro kemp vozy, odvodněna byla pravá strana VT, 

vystavěno čerpací zařízení pro pitnou vodu a rozšířen o WC 

 Na ATC Olšina byla provedena výstavba objektu půjčovny a molo. Půjčit je si 

moţno 32 ks lodí, 20 ks jízdních kol pro dospělé, 10 jízdních kol pro děti a 15 

ks badmingtonu 

 Byla provedena rekonstrukce místních komunikací v prostoru Autokempu 

Jihočeského Svazarmu kolem panelové restaurace a chatového tábora OPS 

 Byla provedena úprava pobřeţí pod chatami Jednoty – hotel Racek 

 Byla provedena přestavba ubytovacího objektu pro správce na VT Jestřábí 3 

Sluţby poskytované jinými organizacemi. 

- ATC Jč. AMK Svazarmu - zde došlo ke změně vedoucího i pomocných sil a tak 

došlo i oproti roku 1986 k určitému zhoršení 

- Chatový tábor OPS  - úroveň poskytovaných sluţeb  byla dobrá 

- Půjčovna lodí OPS  - problémy byly s loděmi a šlapadly, jezdí se na velké 

jezero, zájemci nebyli poučeni pracovníkem půjčovny 

- Chatový tábor Jednoty - řídí přímo hotel Racek, nepořádek mezi chatami a na 

pobřeţí, v přilehlém lese odpadky 

- Hotel Racek   - nedokončené prostory pro sportovní činnost, neochota 

obsluhy, přestupky v souvislosti s vinárnou 

- Panelová restaurace  - objekt jiţ neodpovídá  svému poslání, neuklizený 

prostor kolem, nebyla dodrţena dohoda, ţe v době uzavření restaurace bude zajištěn prodej 

piva a limo na terase 

- Kiosek Jestřábí 2  - došlo k podstatnému zhoršení poskytovaných sluţeb, 

v prodejně byl pes pracovníka kiosku, nepořádek kolem objektu, připomínky k poctivosti 

prodeje, nedodrţování prodejní doby, rušení nočního klidu 

- Kiosek Radslav  - rovněţ zhoršení situace, neodůvodněné uzavírání, 

neodebírání lahví 

- Kiosek Zeleniny  - úroveň dobrá 



- Kiosek Potravin  - došlo k podstatnému zhoršení sluţeb, nepořádek kolem 

kiosku 

- Kiosek Restaurací Kaplice v ATC – malá péče o čistotu prostředí 

- Espresso Rest. Kaplice - dobrá úroveň a čistota 

- Kiosek Rest. Kaplice v ATC Olšina – zhoršení úrovně sluţeb, připomínky 

k předraţování, nesprávně volené přiráţky 

- Kiosek PNS Č. Krumlov - bez podstatných připomínek, málo upomínkových 

předmětů 

- Kiosek PNS v obci   - byl na průměrné úrovni, prodával Pajpach Augustin 

- Doplněk Černá  - málo zeleniny a ovoce 

- Samoobsluha Černá   - nedostatek prodavaček, fronty na košíky, fronty u 

pokladen, problémy v počátku sezóny 

- Průmyslová prodejna  - časté uzavírání prodejny/ z důvodů přejímky zboţí, 

výběr zboţí v Čes. Budějovicích, nemoc dítěte apod./. Vnitřek je malý a pro mnoţství zboţí 

nepostačuje a uskladnění je nepřehledné. 

- Prodejna maso – uzeniny - sluţby na dobré úrovni, nedostatek uzenin na opékání 

- Prodejna Bližná  - ţádné připomínky 

- Pojízdná prodejna  - připomínky z osady Dolní Vltavice, nedostatek zboţí 

denní potřeby a nedostatek ovoce 

- Prodejna Muckov  - došlo k desetidennímu výpadku v srpnu, občané osady 

kritizují Jednotu za malou aktivitu při obnovení prodeje 

- Restaurace Černá  -  došlo k poklesu úrovně poskytovaných sluţeb, 

neochota při obsluze, dobrý standart v jídle. 

 

 Po dobu 6 týdnů působilo v obci zařízení atrakce Parku kultury a oddechu České 

Budějovice – vedoucí střediska Holý. K jeho působení připomínky nebyly. 

Odvoz odpadků. 

 MNV zajišťuje tuto sluţbu v obcích Stoţec, Nová Pec, Horní Planá, Černá, Frymburk, 

Lipno, Přední Výtoň, Loučovice, Hořice a v jejich osadách. 

V těchto oblastech je celkem 4 583 ks popelnic, z toho je 3 348 ks s celoročním provozem a 

1 235 ks se sezonním provozem. Pro ukládání odpadků jsou k dispozici 3 skládky – Nová 

Pec, Plánička a Vyšší Brod. 

 Na tomto úseku nebylo hrubých závad, jen někde u rekreačních středisek nebyly včas 

popelnice vyvezeny kvůli parkování osobních aut. Nebyl splněn poţadavek MNV Černá o 

úpravu míst pro otáčení popelářských vozů, soustředění nádob na odpad do větších skupin, 

prořezání stromů a keřů na přejezdových komunikacích a jejich oprava vzhledem ke 

sjízdnosti. Důleţité bude vyhledat za pomoci ONV nové vhodné prostory pro skládky 

v katastru obcí Horní Planá, Frymburk a Lipno, protoţe přejezdy na stávající skládky mají 

velkou vzdálenost. 

Vyváţení fekálií bylo zajištěno DP MNV. Pravidelně bylo vyváţeno zařízení CR – chatové 

tábory, VT, ATC, pionýrské tábory, ostatní pak dle moţností a za předpokladu, ţe si 

organizace zabezpečila PHM. 

Nedořešena zůstává otázka vhodných skládek – deponií pro vypouštění fekálií. 

Praní prádla pro sluţby i ubytovnu poskytuje OPS Český Krumlov, který 1x za  14 dní sváţí a 

rozváţí prádlo. 

Letní kino 

 Provoz byl zahájen dne 27.6 a trval do 30.8.1987. Celkem bylo promítnuto 62 filmů. 

Celkový příjem z LK byl 184 tis. Kčs, z toho náklady za půjčovné činí 53% z trţby. 

 

 



Problémy s ubytovacím zařízením. 

 Kaţdoročně se vyskytuje řada připomínek a stíţností na nedostatek ubytovacích míst 

hlavně v období od 10.7 do 25.8. 

I přes rozšíření ubytovací kapacity v Ubytovně MNV o 32 lůţek, není otázka krtyí tohoto 

poţadavku zabezpečena. 

 Nedostatkem je, ţe obchodní organizace uvádějí pozdě do provozu zásobovací 

střediska – kiosky a to aţ o 14 – 20 dnů a stejně tak uzavírají kiosky v době, kdy na ATC i na 

VT i v chatových osadách je ještě řada rekreantů. 

U všech zařízení LTS je k dispozici: 

 Statut rekreační oblasti Lipno 

 Návštěvní řád CHKOŠ 

 Táborový řád, informace pro rekreanty 

 Knihy ubytovaných 

 Knihy přání a stíţností 

 Inspekční knihy 

 Ceníky poskytovaných sluţeb 

Všechna VT a ATC jsou vybavena telefonními spoji, 

Vysoce kladně byla hodnocena informační relace v místním rozhlase, která byla zpracována  

SNB, PS, CHKOŠ a Povodím Vltavy. 

 

 

 
Z výstavby Autokempu Olšina v roce 1986. 

 

 

 

 

 



Z E M Ě D Ě L S T V Í. 

 
 Rok 1987 nebyl pro plnění úkolů, především v rostlinné výrobě, příznivý. V jarním 

období se sice podařilo provést práce, zejména setí, v agrotechnických termínech, ale 

nepříznivé počasí v dalším období, zejména chladno, způsobilo pomalý růst rostlin a zpoţdění 

ve sklizních během roku. V období senoseče bylo více deštivo, neţ bývá zvykem, coţ 

způsobilo nejen zpomalení sklizně, ale nepříznivě se odrazilo v kvalitě vyrobených senáţí a 

siláţí. Byl to problém celého závodu Frymburk, ale i celého Oborového podniku Šumava. Za 

poslední období byla proto kvalita sklizené objemné píce nejhorší. Byl tím vlastně ohroţen 

vývoj ve výrobě mléka v dalších, zejména zimních měsících. 

P r o v o z       Č e r n á   -  si oproti minulým létům poněkud polepšil ve výrobě obilovin. 

Plánovaný výnos 3,1 tuny z hektaru byl splněn a bylo dosaţeno 3,14 tuny. Provoz pěstoval na 

63 ha ozimou pšenici a protoţe se podařilo především provést veškerá ošetření proti 

chorobám a škůdcům, vyšel výnos u pšenice 3,52 tuny oproti plánovaným 3 tunám. 

 Určitým přínosem pro zvýšení výnosu je pěstování ozimého ječmene. Pokud dobře 

přezimuje, má správnou výţivu a chemické ošetření, dokáţe dát výnos přes 4 tuny z hektaru. 

Navíc se sklízí dříve a napomůţe tak k urychlení sklizně slámy a rozloţení prací ve sklizni. 

Provoz pěstoval celkem 300 ha ozimého i jarního ječmene a dosáhl výnosu 3,23 t oproti 3,1 

tunám plánu a to především díky ozimému ječmeni. 

Ozimé ţito, které bývá rovněţ zárukou dobrých výnosů se v tomto roce nepovedlo. Ţito bylo 

slabé na celém závodě a navíc právě v prostoru provozu Černá, na Muckově a na Mokré, byla 

zjištěna choroba – rez ţitná. Ta se zde dříve nevyskytovala a ţitu vlastně po této stránce 

nebyla věnována nikdy ţádná pozornost. Nemoc objevili pracovníci Agrosluţeb Kaplice 

spolu s Vysokou školou zemědělskou České Budějovice. Rez ţitná způsobila velké ztráty, 

porosty ţita byly totiţ velmi slibné. Ţito provoz pěstoval na ploše 177 ha a dosáhl výnosu 

2,86 t / ha. 

V objemné píci výroba splněna nebyla. Plán ukládal vyrobit 19 600 t hmoty a bylo vyrobeno 

19 145 tun. Splněna nebyla ani kvalita. Odběry vzorků provádí přibliţně po šesti týdnech 

zrání pracovník Agrosluţeb Kaplice. V letošních rozborech se projevila nepřízeň počasí, která 

způsobila dlouhé naskladňování, malou sušinu a vysoký obsah kyseliny máselné. To vše pak 

znamenalo zařazení hmoty do třetí a čtvrté jakostní třídy. Uţ mnoho let tak špatná kvalita píce 

nebyla. 

Provoz Černá ukládá siláţní hmotu do velkokapacitních prostorů na Bliţné a na Muckově a 

pak do zemních provizorií na Mokré a na Jamách. 

Stonkový len pěstoval provoz na 55 ha  a sklidil 51 ha, zbylé 4 ha bylo nutno zaorat, protoţe 

nepříznivé počasí způsobilo nadměrné zamotání stonku a tím nemoţnost trhání. Vlákno bylo 

jiţ v takovém stavu, ţe závod Čemolen Veselí nad Luţnicí jej odmítl vykoupit. Polehlé a 

pomotané stonky byly i na ostatních plochách, podařilo se je však vytrhat i kdyţ s velkými 

ztrátami. Bylo dosaţeno výnosu pouze 2 t/ha a sklidilo se 105,7 tun, místo plánovaných 187 

tun. 

Celková produkce rostlinné výroby splněna nebyla. 

V živočišné výrobě byla situace poměrně příznivější. Výroba mléka byla splněna a 

překročena. Bylo vyrobeno 2 101 928 litrů mléka oproti plánu 1 955 000 l. Na dojnici to činí 

3 840 l oproti plánu 3 760 l. Rovněţ nákup mléka i kvalita byly nad úrovní závodu.V první 

jakostní třídě bylo prodáno 89,05% a ve druhé jakostní třídě 10,95% mléka. 

Největší dojivost vykázala Malá stáj Bliţná a to 14,91 l / dojnici, dále porodna Černá měla 12, 

40 l, Kontrolní stáj Černá 11,41 l, kravín na Bliţné 11,39 l, stáj Mokrá 10,10 l, Muckov I. 

nadojil  10,06 l a Muckov II 9,04 l/ dojnici a rok. 

 

 



Přírustek jalovic byl na úrovni 0,60 kg na plán 0,571 kg/ks a den, přírustek telat byl velmi 

dobrý a to 0,834 kg. Nejlepšího přírustku dosáhl teletník na Bliţné a to 0,649 kg / jalovice/, 

coţ bylo první místo na závodě. 

Produkce ŢV byla plánovaná ve výši 10 316 tis. Kčs a skutečná byla 10 980 tis. Kčs. 

Výsledek provozu:  

Skutečné výnosy činily 18 081 tis. Kčs a náklady 16 307 tis. Kčs.  

Na provoze pracovalo 92 zaměstnanců, bylo vyplaceno průměrně 3 446 Kčs měsíčně, z toho 

traktoristé měli 3 551 Kčs, ošetřovatelé dojnic 3 299 Kčs, THP 3 331 Kčs. 

Provoz řídili THP ve sloţení: Švar Bohumil ( vedoucí), Wudy Pavel ( agronom), Pekárek 

Vlastimil a Štibraná Věra ( mechanizátoři), Suchánek Tomáš a ing. Sarauer Pavel ( 

zootechnici) a Suchánková Vladimíra ( účetní). 

Státní statek Frymburk staví na Bliţné 5 bytových jednotek. Plánovaný termín dokončení 

v roce 1987 nebyl dodrţen, coţ způsobila materiálová nezabezpečenost subdodavatele. 

Dále staví Statek Frymburk na Bliţné čistírnu odpadních vod, která byla dokončena 

v plánovaném termínu a stála 1 249 tis. Kčs. 

 

Maličkosti jen zdánlivé  / podle Jihočeské pravdy z 8.7.1987/ 

 O problémech, starostech, ale zejména o zlepšovací iniciativě pracovníků provozu 

Černá hovoří článek v Jihočeské pravdě. Mechanizátor provozu Vlastimil Pekárek zde hovoří 

o stálých poruchách řetězových dopravníků mrvy, které se opakují týden, co týden. 

Cituji z deníku: „Šest dopravníků, jejichţ ocelové lopatky shrnují chlévskou mrvu a dopravují 

ji ven z kravína, působilo opravářům značné starosti, především v zimě, kdy mrva na lopatky 

namrzala a ty se velmi často ohýbaly. Jejich výměna byla sloţitá, protoţe byly k řetězu 

přinýtovány a navíc jich nebyl dostatek. Kaţdá vzpříčená lopatka také poškozovala koryto i 

konstrukci samotného dopravníku, takţe musel být často vyměňován i hnací řetěz, který stojí 

kolem tří tisíc korun. Ona zdánlivá maličkost, kterou opraváři z Černé pouţili na dvou 

dopravnících a ve třetí stáji je právě montují, zapříčinila téměř roční bezchybný chod 

dopravníku. Pro původní vynašeče je to dosud nedosaţitelný cíl. Přitom stačí ţelezné lopatky 

zaměnit za kusy silné gumy z pásových dopravníků, které se k řetězu přišroubují, takţe 

výměna je snadná. Zatím však nebyla potřebná, protoţe pruţné gumové lopatky, i kdyţ mají 

větší záběr, vydrţí tuhé mrazy i nešetrné zacházení a neničí koryto ani konstrukci dopravníku. 

Soustruţník Zdeněk Číţek napravil ještě další bolest dopravníku. Taţné kolo z litiny bylo 

umístěno na kulaté hřídeli a zajištěno klínem. Často se protáčelo a v mrazu lámalo. 

Šestihranná hřídel z ocelového pancíře potíţe vyřešila“. 

 

S o d o v k á r n a. 

  

Na úrovni ONV bylo jednáno o likvidaci obvodové zdi bývalého skladu a zracích 

sklepů Jihočeských mlékáren. Nedošlo k dohodě, jakým způsobem se celá záleţitost vyřeší. 

V důsledku obrovské spotřeby vody v době špičky při výrobě limonád, sirupů a lisování 

jablek, byl vybudován rezervoár o objemu 130m³. Byl uveden do provozu spolu s novým 

rozvodem tlakové vody po celém provoze. 

Neúroda jablek zapříčinila, ţe lisovna sodovkárny nebyla v r. 1987 vůbec v provozu. 

V r. 1987 byl po dlouhém jednání konečně dohodnut dodavatel na opravu střech nad stáčírnou 

limo, sklepním hospodářstvím a lisovnou. Tato oprava bude provedena do konce roku 1988. 

V roce 1987 byl značný pokles výroby vlastních sirupů, vzhledem k tomu, ţe převáţná část 

limosirupů se dováţela z Fruty Brno. Jednalo se o limosirup Olympus. 

 

 

 



Z Á V Ě R E Č N É    H O D N O C E N Í. 
 

Kaţdý rok se zatím hodnotí zejména podle toho, jak byl splněn uzavřený socialistický 

závazek.Ten se podařilo v roce 1987 splnit především na plánovaných akcích „Z“. Tak u 

investičních akcí bylo na závazek 1413 hodin odpracováno 5536 hodin, na neinvestičních na 

úkol 1703 hodin to bylo 2964 hodin, na vlastních zařízeních byl závazek 2800 hodin a 

skutečnost byla 3166 hodin. 

 Nesplnil se plánovaný závazek na pomoc zemědělství, kde mělo být odpracováno 

1650 hodin a skutečně bylo jen 1263 hodin. Bylo to zapříčiněno především nepříznivým 

počasím v období na které byly brigády plánovány. 

 Většina občanů a organizací si svůj závazek odpracovala, hodně pomohli pracovníci 

Správy dálkových kabelů v Praze, Thomayerovy nemocnice, podstatně větší měrou se podíleli 

občané v osadách a chatových oblastech. Některé sloţky se však nepodařilo aktivizovat a svůj 

závazek nesplnily, jedná se zejména o Svazarm, SČSP a ČSTV. 

I přes nepříznivé a deštivé počasí se podařilo sklidit 1306 q metrákového sena, čímţ byl 

překročen i stanovený závazek. Některé potíţe byly se sběrnou, ale sběr druhotných surovin 

se podařilo splnit a překročit. 

 Hlavní problémy zůstávají především na úseku ideologickém a kulturně výchovném. 

Nedaří se plnit úkoly na úseku přednáškové činnosti, kdy si sloţky sice do svého plánu 

přednášku zakotví, ale dále jiţ nejeví zájem. Nedaří se plnit názornou agitaci, v obci se 

nepořádají prakticky ţádné akce pro mládeţ, dvakrát ročně pořádané Hovory s mládeţí jsou 

prakticky formální a nikoho nepřitahují. 

 Několik mládenců chtivých hudby se dalo dohromady a vytvořilo hudební skupinu 

Mrakomor, zájem orgánů a snaha jim pomoci je však malá. 

Změnilo se vedení Osvětové besedy, její činnost se začala rozvíjet v první polovině 

roku, ale po prázdninách prakticky utichla. 

Pro práci sloţek NF je potřeba větší koordinovanosti a většího tlaku ze strany MV NF.  

Kladně lze hodnotit činnost SPOZ, jehoţ členky pravidelně zajišťovaly vítání malých 

občánků, navštěvovaly důchodce a jubilující občany. 

Pravidelná je činnost MLK, kde došlo ke zkulturnění prostorů, kaţdý měsíc vycházel 

časopis Ostříţ, s dobrým ohlasem bylo přijato vysílání v rozhlase pro rekreanty a turisty 

navštěvující naší obec. 

Podařilo se zaktivizovat Občanský výbor na Muckově, pomáhali občané, jako jiţ 

tradičně, na Bliţné, ale i v dalších osadách a chatových oblastech. 

Na úseku cestovního ruchu došlo k dalšímu vylepšení veřejných tábořišť a kempů, 

úroveň poskytovaných sluţeb by však měla být rozsáhlejší. Náznak k lepšímu znamená i 

otevření půjčovny v kempu Olšina. 

Své úkoly v celku splnily i závody na území naší obce. Přes nepříznivé počasí se 

podařilo provozu Černá splnit výrobu obilovin a vysoce překročili uţitkovost dojnic.Za 

pomoci brigád se se svými úkoly vyrovnali pracovníci Sodovkárny a pracující Tuhových dolů 

po odstranění přívalových vod v minulém období opět naplno pokračovali v plnění svých 

úkolů. 

Zdálo by se, ţe vše je celkem v pořádku, opak je však pravdou. Zejména proto, ţe 

jsme rekreační a turisty vyhledávaná obec a tak na úseku cestovního ruchu je nutno udělat 

daleko více neţ dosud. A vstupujeme do období přestavby hospodářského mechanizmu, která 

bude na  kaţdého občana klást mnohem větší nároky. 

MNV v naší obci vstoupí od 1.1.1988 jako jediný národní výbor v okrese na bázi 

samofinancování a tak, aby byla celá obec úspěšná, o to se musí přičinit kaţdá sloţka a kaţdý 

občan. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



ÚVOD    DO    ROKU    1988. 

 
 Nacházíme se v období změn, které mají doslova revoluční povahu. Rok 1988 má 

v tomto období důleţité místo jako kaţdý rok, ale přece jenom se v něčem liší. Jeho význam 

podtrhují významná výročí: roky 1918, 1948 a 1968 jsou pro vývoj, budování a existenci naší 

republiky, léty nezapomenutelnými. 

 28.října 1918 se zrodila Československá republika. Po třistaleté porobě získal český 

národ svůj stát a národní svobodu a slovenský národ prostor pro svůj národní rozvoj. 

Významné místo v našich dějinách zaujímá únor 1948. Politickou moc ve státě 

převzala dělnická třída ve svazku s drobným a středním rolnictvem a pracující inteligencí. 

Tím byly vytvořeny základní politické předpoklady pro výstavbu socialismu 

v Československu. 

 Stejně důleţité místo zaujímá i rok 1968.Lednové zasedání ÚV KSČ přijalo 

závěry, kterými se měl socialismus zbavit deformací a projevů stagnace, odstranit 

subjektivismus v řízení strany a státu, zbavit se všeho, co sniţovalo autoritu strany a 

ohroţovalo její spojení s širokými vrstvami pracujících. S těmito závěry se ztotoţňovala 

většina obyvatel, vývoj podle orgánů však šel postupně jiným směrem a vše pak vyústilo 

v srpnu vstupem spojeneckých vojsk na naše území. Postupně však byly zabezpečeny 

podmínky pro pokojnou práci československého lidu. 

V roce 1968 byl přijat ústavní zákon o československé federaci, coţ přispělo ke konsolidaci 

naší společnosti. 

 Vzpomínáme však také 50.výročí mnichovského diktátu, kdy tímto nuceným 

rozhodnutím ztratilo Československo třetinu svého území, 34% obyvatelstva a třetinu 

hospodářského potenciálu. 

 Je tomu 40 let, co byla přijata Ústava 9.května, která zakotvila svrchovanost 

pracujícího lidu ve státě, rovnoprávnost českého a slovenského národa a všech občanů. 

 Rok 1988 přinesl mnoho nového zejména na mezinárodním poli, přinesl další 

upevnění míru na celé naší planetě, zejména zásluhou Sovětského svazu a především Michaila 

Gorbačova. 

Tento rok přinesl i změny ve vedení našeho státu, změnily se federální i národní vlády, mění 

se i názory a myšlení, zejména v orientaci na ekonomiku. 

 

Přestavba hospodářského mechanizmu. 

 Jednou z rozhodujících podmínek a předpokladem přechodu naší ekonomiky 

k intenzivnímu typu rozvoje, se stává přestavba hospodářského mechanizmu. Je nutno 

provádět takovou hospodářskou politiku, při níţ urychlení hospodářského a sociálního rozvoje 

bude spojováno především se změnou kvality růstu a se zaměřením na konečné 

národohospodářské výsledky. 

To vyţaduje provést významné změny v postavení, úloze a vzájemných vztazích státních 

orgánů a hospodářských organizací tak, aby pravomoc a odpovědnost jednotlivých článků 

řízení odpovídala jejich postavení a jednotné socialistické ekonomice. 

Proto byly navrţeny a schváleny některé důleţité dokumenty jako: 

Zákon o státním podniku – Zákon o zemědělském druţstevnictví – Zákon o bytovém, 

spotřebním a výrobním druţstevnictví. Probíhala diskuze o Zákoníku práce. 

V roce 1988 byl schválen a přijat rovněţ Zákon o sociálním zabezpečení, který zahrnuje 

důchodové zabezpečení, sociální péči a nemocenské zabezpečení. 

 

 

 

 



Zásady novelizace Zákoníku práce. 

 Všem pracujícím ČSSR byly předkládány k veřejné diskuzi zásady novelizace 

Zákoníku práce. Diskuse probíhala v jednotlivých kolektivech i v působnosti naší obce. 

Občané se mohli vyjádřit k jednotlivým bodům do 21.května a obracet se svými dotazy na 

vedoucí orgány obce. Novela vyšla v denním tisku a kaţdý měl moţnost se s ní seznámit. 

Podle novely by mělo dojít zejména ke zvýšení úrovně organizace práce, hospodárnosti a 

pracovní kázně.  

Novela ZP byla postupně projednána a schválena v nejvyšších orgánech a vstoupila v platnost 

k 1.lednu 1989. 

 

Řešení rozvoje našeho území. 

 Přibliţně počátkem osmdesátých let dochází v naší obci, ale i v jiných menších obcích, 

k poklesu obyvatel. V roce 1977 měla naše obec 920 obyvatel a na konci roku 1988 jiţ jen 

778, coţ je pokles o 142 obyvatel a to je pro tak malou obec poměrně hodně. 

Co je příčinou? Většinou to všichni víme. Jde zejména o nedostatečnou podporu bytové 

výstavby, celkově nízká a obtíţně dostupná občanská vybavenost a dostupnost sluţeb, vyšší 

ţivotní náklady, malý výběr pracovních příleţitostí, otázky odměňování i malé moţnosti ve 

výběru volby povolání. 

Tyto problémy spolu s obtíţnějšími ţivotními i pracovními podmínkami se negativně odráţí 

ve stabilzaci obyvatelstva a dochází k větší migraci. 

Proto vláda ČSSR usnesením č.43 ze dne 13 února 1986 schválila „Opatření k řešení 

ekonomického a sociálního rozvoje vybraných území při jihozápadní hranici“. 

Hlavními záměry jsou: 

1. Posílení výrobní funkce území podmíněné rozšiřováním a vytvářením nových 

pracovních příleţitostí v průmyslu. 

2. Zlepšení vyuţití zemědělského a lesního půdního fondu spolu s vytvářením podmínek 

pro mimosezónní zaměstnanost a zřizování vlastních přidruţených výrob. 

3. Zvýšení rozsahu bytové výstavby, kde jde zejména o vyuţití všech forem výstavby. 

4. Rozvoj terciální sféry, tj.školství, zdravotnictví, dopravy, obchodní sítě a dalších 

sluţeb. 

5. Podporu investiční výstavbě i údrţbě bytového fondu. 

6. Zásadně řešit celkovou ţivotní úroveň obyvatelstva, obnovit proces plánovitého 

doosídlení vymezeného území a omezit migrační vlivy pracovníků i dorostu 

z vymezeného území. 

Jako nejdůleţitější podmínka k stabilizaci obyvatelstva je bytová výstavba. Od ní se odvíjí 

všechno ostatní. V posledních deseti letech nedošlo v naší obci k výraznější bytové výstavbě a 

tak počet obyvatel klesá. Příčinou neuspokojivého stavu je stávající bytová politika, kdy zde 

prakticky nejsou ţádné podniky, které by byly nositelem výstavby. Několik bytů vystavěných 

Státním statkem Frymburk a jinak nic. 

 Jisté moţnosti jsou u výstavby rodinných domků. Zde je však spousta problémů 

s vyprojektováním technického vybavení, čistírny odpadních vod, kanalizace a vodovodů, 

nehledě na nedostatek stavebního materiálu.  

A tak jediné, co zatím pracovně činní občané naší obce a dalších ve vymezeném území 

pocítili, je kaţdoroční věrnostní stabilizační odměna vyplácená vţdy v květnu všem, kteří zde 

bydlí a pracují nejméně deset let. 

Okresní konference KSČ. 

 Ve dnech 16 – 17.dubna 1988 se konala okresní konference KSČ, která ve svém 

usnesení ukládá zajistit: 



1. Uplatnit osobní odpovědnost komunistů ve stranických orgánech, ve vedoucích a 

řídících funkcích, za prosazování strategie urychlení hospodářského a sociálního 

rozvoje a komplexní přestavby. 

2. V souladu s cíli strategie urychlení zabezpečit rozhodující úkoly hospodářské politiky 

strany. 

3. V NF, NV, hospodářských orgánech a ve státní správě soustřeďovat síly a prostředky 

k důslednému uskutečňování ekonomického, sociálního a kulturního rozvoje okresu a 

prohloubení socialistické demokracie. 

4. Upevňovat vedoucí úlohu strany jako předpoklad pro uskutečnění současných 

revolučních přeměn. 

Členkou předsednicva OV KSČ zůstává i nadále Hana Kortánová. 

 

Vesnická organizace KSČ. 

 Rok 1988 byl ve znamení změn i ve vesnické organizaci KSČ. Protoţe práce 

předešlého výboru jiţ nevykazovala potřebnou aktivitu, bylo rozhodnuto provést změny ve 

výboru. Proto byl do výboru navrţen a poté zvolen Bohuslav Ondráček, pracující jako hlavní 

skladník na provoze Technické sluţby. Koncem roku byl pak Bohuslav Ondráček zvolen 

předsedou VO KSČ. Dalšími členy výboru pak jsou: Vilém Augsten, ing. Marie Kročáková, 

Vladimír Marek, Vladislav Pekárek, Miroslav Přibyl a Pavel Vála.  

Vesnická organizace má celkem 58 registrovaných členů, z toho 20 stálých. Z nich je 5 ţen, 

17 je dělníků a 4 jsou starší šedesáti let. 

Rok 1988 byl rokem konsolidace, příprav na další průběh a výměnu členů výboru. V tomto 

roce byl jeden člen z řad KSČ vyloučen. 

Nový výbor si do dalšího období klade jiţ vyšší cíle. Připravují se pohovory se všemi členy, 

zejména však s těmi, kteří pracují ve funkcích jednotlivých organizací NF. Připravuje se 

působení členů KSČ na mladou generaci. 

 V roce 1988 provedl výbor VO KSČ rozbor práce ROH při MNV Černá. VO KSČ 

musí i nadále a více neţ dosud hledat cesty k dalšímu zlepšení své práce, k zesílení důvěry 

členů strany a všech ostatních pracujících. 

Aby se slova nerozcházela s činy, aby se slovně s usneseními souhlasilo a dále se nejednalo 

postaru, platí zásada, ţe je stále co zlepšovat. 

Předsednictvo OV KSČ na některé hlavní úkoly upozornilo. Například: 

 více vyuţívat moderní techniku a odstraňovat namáhavou práci 

 zvýšit kvalitu a hospodárnost 

 řešit sociální potřeby a rozvíjet mezilidské vztahy 

 upevňovat pracovní disciplinu 

 více pracovat s mladou generací 

 zkvalitňovat členskou základnu 

/  z materiálů VO KSČ/ 

Plnění volebního programu. 

 Rok 1988 znamená rovněţ polovinu volebního období a tak na tomto místě provedu 

určitý rozbor plnění úklů, které byly ve volebním programu naší obce zakotveny. Vyjádření 

mi poskytl Pavel Molák, ke konci roku 1988 zvolený předsedou MNV, ale od počátku roku 

byl členem rady MNV a předsedou KOVP, takţe byl vlastně „u toho“. 

1/ Zajistit vhodné prostory pro kulturně – výchovnou činnost. 

     Všichni známe situaci, která v obci na tomto úseku je nejen v současnosti, ale trvá jiţ 

dlouhou dobu. Kulturní zařízení – to je vlastně jenom sál OB, který je v současné době 

v nevyhovujícím stavu, neze zde pořádat ţádné kulturní a společenské akce. Zatím je 

vyuţíván mladými chlapci ke sportovním hrám, zejména kopané. 



V objektu je agitační středisko, které slouţí pouze jako společenská místnost pro pořádání 

schůzí MNV, MV NF a jejich organizací. Prostředí i pro pořádání těchto víceméně 

schůzových akcí, je nekulturní. Přes zimní období se zde hrávala filmová představení, ale i od 

toho se upustilo. V objektu je dále Místní lidová knihovna a opuštěná díla knihovazačství. 

 Naprosto neestetický a nekulturní je vstup do tohoto zařízení, neboť se nachází 

v bezprostřední blízkosti WC. Na mládeţ přicházející do knihovny nepůsobí dobře, kdyţ je 

svědkem často podnapilých hostů místní restaurace, jak si „ulevují“ na otevřeném záchodku. 

 V současné době se projednává moţnost úpravy záchodků tam, kde jsou umístěny 

sklady MNV. Musí být provedena úprava kanalizace, oprava bývalých záchodů, je nutno 

vyprojektovat teplovzdušnou kotelnu na principu rour s ventilátorem. MNV se snaţí sehnat 

kotel, pak by byla moţnost uvést sál do provozu na přechodnou dobu asi pěti let. Jsou 

vyčleněny peníze na kotel i na stavební úpravu, po sezóně 1989 by se mohlo začít. 

 Nové kulturně – výchovné zařízení není zatím v období příštích pěti let na programu. 

2/    Zajistit vhodný objekt pro požární zbrojnici. 

 Původně bylo myšleno, ţe v areálu Drobných provozoven, bude vyčleněn prostor pro 

poţární zbrojnici.V naší obci měli být profesionální poţárníci. Jelikoţ se budují anebo jsou jiţ 

hotovy poţární zbrojnice v okolních obcích, bylo od záměru vystavět jí v naší obci, upuštěno. 

 V novém projektu budou začleněny v areálu DP temperované garáţe, budou zde 

prostory pro sušení hadic a podobně, to vše pro dobrovolný poţární sbor obce. 

3/    Výstavba areálu Drobných provozoven. 

 Projekty z roku 1985 byly udělány s poněkud menší představivostí, rozměry 

neodpovídají technice, bylo nutno vše předělat. Projektanti sami navrhli, ţe bude výhodnější a 

lacinější udělat projekt celý nový s tím, ţe budou jiné kapacity ( v původním projektu bylo 

např. uvaţováno na jednom místě 13 garáţí, skutečně se jich tam však vejde jen 8). 

 Je nutno počítat s tím, ţe technika bude stále větší, ţe naše sluţby budou provádět 

určité práce pro celou lipenskou oblast.Z původního projektu se musely odstranit kanceláře a 

různé inspekční místnosti a bude zde pouze areál sluţeb a drobných provozoven. Veškeré 

sluţby prováděné v naší obci budou pod jednou střechou. Začlení se k tomu i objekt bývalé 

pošty, která bude slouţit jako kanceláře, sklady a podobně. 

4/    Výstavba nebo rekonstrukce Zdravotního střediska. 

 O objektu Zdravotního střediska se zmiňuji na jiném místě. 

V současné době proběhlo jednání s OUNZ Český krumlov, kde byl zjišťován stav objektu 

čp.15 a bylo konstatováno, ţe opravu lze realizovat a ţe pro UNZ bude tento objekt lepší neţ 

turistická ubytovna. Jiţ delší dobu je známá potřeba rekonstrukce stávajícího střediska. Aby 

naši občané, zejména starší a mladé maminky nemuseli jezdit k lékaři do Horní Plané, jak 

bylo původně navrhováno, bylo zpočátku rozhodnuto umístit ZS přechodně na ubytovnu. Pro 

MNV je to však v tomto období samofinancování podstatná ztráta příjmů. Protoţe kulturní 

zařízení  bude vybudováno aţ po demolici objektu č.15, bylo oboustranně přistoupeno 

k náhradnímu řešení. OUNZ přebírá rekonstrukci č.15 na své náklady, v květnu 1989 uţ by 

mělo být v provozu toto náhradní ZS. V roce 1990 má být pak dokončeno nově 

zrekonstruované ZS a pak dojde k demolici objektu č.15, kterou provede Státní statek 

Frymburk. 

5/    Zajistit potřebné prostory pro činnost kroužků a oddílů mládeže 

 Toto jsou problémy související s celkovou výstavbou a rekonstrukcí kulturního 

zařízení. ZO Svazarmu začala budovat v roce 1976 svou klubovnu na č.10 a protoţe 

postupem času činnost Svazarmu slábla, prakticky převzali klubovnu členové SSM. Ale ani 

jejich činnost nebyla na potřebné úrovni a tak tuto místnost nyní vyuţívá hudební skupina 

„Mrakomor“. 



Částečně se klubovní místnost řeší Agitačním střediskem, do budoucna je však jediná 

moţnost uvést do chodu rekonstrukci sálu. Půjde-li všechno příznivě, pak v zimě roku 1990 

by bylo moţnost částečně tyto problémy řešit. 

6/    Požadavek CHKOŠ na likvidaci starých jilmů ohrožených grafiozou. 

 Likvidace se nyní provádí ve velkém.Občané dostávají povolení od MNV ihned, 

ovšem většinou je situace taková, ţe ţádost je na pět i více stromů, pak se pokácí dva, zjistí 

se, ţe se zcela otupila pila a tak se více nekácí. Nyní je ještě starých jilmů asi 50%, stále je 

moţnost likvidace. Některé jilmy poskytují dřevo nejen na topení, ale i k  výrobě třeba 

nábytku. 

7/    Požadavek CHKOŠ na likvidace divokých skládek. 

 Nejhorší skládka je před osadou Radslav, coţ nesvědčí o dobrém přístupu zejména 

osadníků z oblasti Radslavi. Bylo dohodnuto s novým osadním výborem, ţe po skončení zimy 

1988 – 1989, začnou brigádně likvidovat tuto skládku. 

ONV přislíbil otevřené kontejnéry, které by se umístily na tábořiště i chatové osady. 

V dohlednu je i AVIA na převoz kontejnérů, takţe i tyto skládky, by se měly v nejbliţší době 

zlikvidovat. 

8/     Požadavek na posilnění vodovodního zdroje v souvislosti s výstavbou Školy v přírodě. 

 V současné době se provádí vrty na tuhodolech, na základě propočtů jejich kapacity se 

zjistí vhodnost vyuţití. 

Místo na výstavbu Školy v přírodě bylo vybráno dost neuváţeně, v obci je řada nevyuţitých 

prostorů a nemusela by se zbytečně zabírat dobrá orná půda. MNV se pokouší zjistit, zda by 

nešlo převézt místo ŠvP někam jinam, např. na Slavkovice, pod sádky Státního rybářství a 

podobně. 

ŠvP jistě pro naší obec přinese uţitek. Severočeský kraj přislíbil zaplatit plynofikaci obce, 

bude vystavěno 60 bytů, z toho 20 pro potřeby MNV. Najde se tedy moţnost zaměstnání i pro 

naše občany a řada mladých lidí se nebude muset stěhovat z obce pryč. 

9/    Požadavek na centrální čistírnu vod. 

 Jsme v situaci, kdy sice peníze na vybudování čistírny odpadních vod jsou, ale není 

nikdo, kdo by jí postavil. Je to v současnosti problém celostátní. Velká čistička se nedá dělat 

svépomocí. Proto stojí za úvahu řešit tyto problémy v maximální míře i malými čističkami. 

 Je nereálné, aby se podle původních plánů stavělo a vedlo potrubí z Jestřábí 

s přečerpávacími stanicemi do Černé do čističky, kdyţ by tuto situaci mohly v jednotlivých 

částech obce vyřešit samostatné čističky. Dobře to vyřešil Státní statek Frymburk, který 

v souvislosti s výstavbou pěti bytových jednotek, vystavěl a uvedl do chodu čistírnu na 

Bliţné. 

/vyjádření uvedené ve všech 9 bodech = předseda MNV Pavel Molák/. 

 

Koncepce rozvoje VPS / Veřejně prospěšných sluţeb/ do roku 1995 

/ z materiálů MNV/ 

1. Zabezpečit novou skládku tuhých domovních odpadů v prostoru Černé. 

2. Zabezpečit jednu skládku tekutých domovních odpadů 

3. Pro pohřebnictví zajistit jednoho pracovníka na 0,2 úvazku k údrţbě hřbitova a 

zabezpečení hrobařských prací. Je nutno provést opravu kaple. 

4. U veřejného osvětlení vybudovat v r. 1988 časové spínače tak, aby v době od 22.30 

hod. do 4.00 hod. byly zapnuty jen určité body. Postupně se musí přejít na úsporná 

tělesa, tj. zabudování nových tlumivek s niţší kapacitou odběru elektrického proudu. 

Dále je třeba začlenit veřejné osvětlení v jednotlivých osadách do systému dálkového 

ovládání. 

5. Údrţba místních komunikací – provádět pravidelné prohrnování a posyp určených 

komunikací a chodníků. Postupně rekonstruovat chodníky z hlediska nahrazení 



betonových desek balenou drtí. Provádět kaţdoroční vyčištění kanalizačních vpustí ve 

správě MNV v trasách místních komunikací. 

Z materiálního zabezpečení:  - zakoupit dva popelářské vozy typu BOBR 

- zakoupit dva kusy AVIA s úpravou na převoz kontejnérů 

- zajistit 50 ks kontejnérů na odpad, z toho 45 uzavřených 

- zakoupit posypové zařízení za traktor 

- zabezpečit závěsné zařízení pro údrţbu a sklizeň ploch veřejných tábořišť a dalších 

veřejných ploch 

- nárokovat zařízení na přehazování skládek rašeliny 

- nárokovat 300 ks popelnic typu 110 l 

K účtování, fakturaci a evidenci: - pravidelně ročně provádět kontroly, správnosti 

údajů v počtech nádob na odpady a vyuţívat platného krajského ceníku za tyto 

sluţby 

- zajistit pracovníkům / popelářům/ dostatečný počet ochranných pomůcek 

- zajistit stálého pracovníka na skládku tuhých domovních odpadů 

- zajistit 1x za 6 týdnů úpravu skládky TDO v prostoru Plánička 

 

Socialistický závazek. 

A/ V oblasti zvelebení obce. 

1/  Občané a sloţky NF odpracují na akcích“ 

o pro MNV celkem 1 667 hodin 

o pro Státní statek celkem 401 hodin 

o pro Státní lesy celkem 50 hodin 

o na vlastním zařízení celkem 1 450 hodin 

2/  Akce, které se budou realizovat: 

o rekonstrukce bytu č.40 

o fasáda na objektu Lidové školy umění 

o úprava bezprašného povrchu autobusové zastávky 

o v I. etapě výměna betonové dlaţby a chodnúků za bezprašný povrch u LŠU 

o ve II. etapě od autobusové zastávky ke Zdravotnímu středisku 

o oprava komínů na č. 19, 25, 27, 10 a zateplení štítu budovy č.10 

o oprava kůlny za č.22 jako sběrny druhotných surovin 

o sociální zařízení na VT Jestřábí I. 

o vodní zdroj a čerpací stanice pro VT Jestřábí III. 

3/  Dodavatelsky zabezpečíme u OSP rekonstrukci střech na č.25, 27 a 36. Pro nedostatek 

stavebních kapacit byl nakonec tento úkol odloţen. 

4/   Jarní a podzimní směny NF: 

o úklid veřejného prostranství v obci 

o ošetření záhonů okrasných keřů a stromů 

o drobné opravy zařízení slouţících veřejnosti 

o nátěry sloupů veřejného osvětlení 

o úprava zařízení velké a malé názorné agitace 

B/ Na úseku služeb. 

 1/  provést údrţbu bytového fondu v hodnotě nejméně 150 tis. Kčs 

 2/  zařízení LTS pro zahájení sezony 1988 důkladně připravit 

3/  ve sběru druhotných surovin sebrat 24 tun papíru, 1 tunu textilu, 1 tunu barevných    

kovů, 40 t ţeleza, 5 t skla a 140 ks kůţí. 

4/  sklidit metrákové seno ve výši 130 tun 

5/  upravit prostory v ubytovně MNV pro přechodné umístění ZS po dobu jeho 

rekonstrukce 



C/ Na úseku kulturně – výchovné a sportovně- branné činnosti. 

1. Zabezpečíme  15 politicko-výchovných akcí, 40 kulturně-výchovných akcí a 10 

sportovně branných akcí 

2. Názornou agitaci zaměříme k 40.výročí Února, k 70. výročí vzniku ČSR a k ţivotnímu 

prostředí. 

3. Zabezpečíme pravidelné vydávání časopisu Ostříţ 

4. Osvětová beseda zajistí promítání filmů 1 x týdně a to v lednu aţ dubnu a v říjnu aţ 

prosinci. 

5. Od 1.7 do 31.8 zabezpečíme denní promítání filmů v Letním kině 

6. Spolu s Okresním kulturním střediskem v Českém Krumlově zajistíme nejméně 3 akce 

v období LTS 

7. Proškolíme vojensko – politická témata spolu s útvarem PS 

8. Zabezpečíme 2x Hovory s mládeţí 

D/ Spolupráce s útvarem PS Kyselov. 

 Ta vychází z uzavřené dohody na rok 1988. Jde zejména o upevnění styků útvaru se 

sloţkami NF, SSM a Svazarmem, dále upevnění výchovného působení příslušníků PS na PO 

SSM a uspořádání výstavky „ Historie a současnost PS „ v prostorách MNV 

E/ Zapojení obce do soutěže. 

o Národních výborů v okrese 

o Obcí na trasách v místech cestovního ruchu 

o O titul „Vzorná hraničářská obec ČSSR“ 

Finanční rozpočet   MNV. 

 Hlavní zásadou je růst příjmů, úspora nákladů, hospodárnost s cílem dosáhnout 

maximálního přebytku, který je zdrojem fondu rozvoje a rezerv a slouţí k financování akcí 

„Z“. 

  

P   Ř   Í   J   M   Y V   Ý   D   A   J   E 

Poloţka  tis.Kčs poloţka tis.Kčs 

Vodovod a kanalizace 92,5 Vodovod a kanalizace 82 

Školní jídelna 75 Doprava a komunikace 10 

Letní kino 197,5 Školství celkem: z toho 

Mateřské škola 

Základní škola 

Školní jídelna 

254 

68 

43 

143 

Správa MNV 2 Kultura celkem:z toho 

Letní kino 

Místní lid.knihovna 

SPOZ 

Osvětová beseda 

163 

148,5 

3 

4,5 

7 

Obytné domy MNV 119 Vnitro 134 

hřbitov 1 Místní hospodářství 748,5 

Odvoz popele, skládka 903 Odvody MNV 60,5 

Osobní uţívání pozemků 7   

 

Finančně zabezpečené poţadavky MNV mimo rozpočet: 

- údrţba místních komunikací, autobusová zastávka, sociální zařízení – 100 tis. Kčs 

- nákup rašeliny pro skládky fekálií             -  100 tis. 

- údrţba podlah NV a BF               -  do 25 tis. 

- náklady spojené s výdejem časopisu             -   14 tis.Kčs 



Akce MNV, jejichţ financování bude kryto z doplňkových zdrojů během roku: 

- projekce areálu sluţeb, LK a dalších  -  50 tis. Kčs 

- dokončení modernizace bytu č.40  -  40 tis. 

- oprava kůlny za MNV    -  30 tis. 

- oprava kůlny na sběrné suroviny  -  20 tis. 

- oprava štítu a komínu na č.10   -  15 tis. 

- dokončovací práce na LŠU   -  25 tis. 

- socialistická soutěţ    -    4,5 tis. 

- odměny poslancům    -  15 tis. 

 

Hodnocení JPKVSBČ  za rok 1988. 

JPKVSBČ = Jednotný plán kulturně-výchovné a sportovně-branné činnosti 

/ výtah ze zprávy školské a kulturní komise při MNV/ 

Úsek masově politické práce. 

 Poslanci tvořili hlavní jádro agitačního kolektivu. Práci měli ztíţenou tím, ţe 

v počátku roku onemocněl tajemník MNV a dlouhodobě nemocný byl i předseda MNV. 

Občané se podíleli svou prací na plnění volebního programu NF a celoobecního závazku. Při 

této činnosti pomáhaly Občanské výbory na Bliţné a Muckově. Nepodařila se během roku 

malá názorná agitace. K významným výročím se skřínky obměňují, málo se propaguje vlastní 

činnost sloţek NF. Nepodařilo se obměnit velkou tabuli cti, která je v prostoru autobusového 

nádraţí. Práce s místním rozhlasem byla dobrá. Relace byly vysílány před kaţdým výročím, 

během sezóny byly vysílány relace dodané Okresním kulturním střediskem. Občané byli 

informováni i prostřednictvím časopisu Ostříţ o akcích, které se připravují a které proběhly. 

Místní časopis vycházel zpočátku měsíčně a později čtvrtletně. 

Úsek mimoškolní výchovy a vzdělávání. 

 Plán na tomto úseku se splnit nepodařilo. Uskutečnilo se 8 akcí z plánovaných 13. 

Některé sloţky ve své činnosti stagnují, coţ se promítá i do plnění plánu KVČ. Svůj úkol 

nesplnila ani Osvětová beseda. Během sezony byla v prostoru Obřadní síně MNV instalována 

výstava „Ze ţivota příslušníků PS“, kterou navštívilo celkem 1806 lidí. Zdařil se i zábavný 

program pro rekreanty „Bavíme se u vody“. 

Úsek MLK. 

 Funkci knihovnice vykonává i nadále Novotná Marcela. Knihovna je v provozu 

v úterý od 16 do 20 hodin a kaţdou druhou sobotu v měsíci od 8 do 12 hodin. V roce 1988 

bylo uskutečněno 6 390 výpůjček s počtem 157 čtenářů. Bylo provedeno 51 výstavek 

k výročím spisovatelů, 20x byla obměněna agitační skříňka. 

V prostorách knihovny je stálá prodejní výstava knih. Na dobré úrovni byla spolupráce 

s okresní knihovnou, zejména co do metodické pomoci. 

Úsek SPOZ. 

 Sbor pro občanské záleţitosti během roku zajišťuje a zabezpečuje: 

- jubilea na kaţdý měsíc 

- přivítání vojáků PS do obce 

- gratulace důchodkyním k MDŢ 

- vítání malých občánků do ţivota 

- předávání povolávacích rozkazů brancům v Horní Plané 

- slavnostní slib pionýrů 

- oslavy Mezinárodního dne dětí 

- konec školního roku v 1.třídě, MŠ a JT 

- zahájení nového školního roku 

- besedy s důchodci, kulturní program spolu s OB 

- plány práce, hodnocení, výkazová činnost 



Hospodaření Drobných provozoven MNV. 

 Drobné provozovny našeho MNV mají celkem 9 provozů. K 31.12.1988 bylo zde 

zaměstnáno 20 stálých pracovníků, z toho 2 důchodci. Na smlouvu o pracovní činnosti 

pracovalo 19 pracovníků a to zejména na práce elektrikářské, 11 pracovníků pro letní 

turistickou sezonu a jeden do půjčovny loděk a jízdních kol. 

Hodnota majetku : DKP  - 1 043 270 Kčs 

   Materiál -    609 355 Kčs 

Trţby a výkony: Plán  - 2 546 tis. Kčs 

   Skutečnost - 2 679 tis. Kčs 

Výdaje:  Plán  - 1 853 500 Kčs 

   Skutečnost - 1 932 200 Kčs 

Drobné provozovny: 

1. Sklenářství a truhlářství - 1 pracovník -     5 400 Kčs 

2. Kadeřnictví   - 1 pracovník -     3 400 Kčs 

3. Cestovní ruch   - 12 pracovníků - 766 625 Kčs 

4. Půjčovna lodí a kol  - 1 pracovník -   11 420 Kčs 

5. Ubytovna   - 1 pracovník -     6 882 Kčs 

6. Knihařství   - ţádný  -     1 931 Kčs 

7. Údrţba    - 5 pracovníků -    63 537 Kčs 

8. Doprava   - 7 pracovníků - 187 925 Kčs 

9. Vedení    - 4 pracovníci - 169 535 Kčs 

Mimo provozoven  knihařství, údrţba a vedení, které byly ztrátové, pracovali všichni ostatní 

se ziskem. 

 

Hodnocení zásobování a prodeje / podle komise obchodu a CR /. 

 

Samoobsluha Černá - situace poměrně uspokojivá. Nedostatky se projevovaly 

v zásobování sýry, limonádami a méněstupňovým pivem. 

Průmyslová prodejna - nedostatečný prodejní a skladovací prostor, čímţ úroveň prodeje 

neodpovídá potřebám vzniklým v LTS, ale dnes uţ ani mimo sezónu. Také pultový prodej 

s jedním prodavačem je nepostačující, protoţe kvůli výběru zboţí a jeho přejímce jsou velké 

výpadky v prodeji. 

Pohostinství Černá - nedostatky byly zejména v čistotě podávaného nádobí, 

kritizována byla otevírací doba, zejména je ţádáno otevírání od 9.00 hodin. 

Zelenina  - málo ovoce a zeleniny, zato dostatek alkoholu. 

Uzeniny  - po celou sezonu bylo zásobování nedostatečné. 

ATC Olšina  - kiosek byl zásoben poměrně dobře, zejména zásluhou 

vedoucího, který nedostatky řešil dovozem vlastním autem. 

Espresso  - jiţ po několik let na dobré úrovni 

AMK Svazarmu - kiosek dobře zásoben, nedostatky v neuklizených odpadcích a 

obalech, coţ je povinností provozovatele. 

Panelová restaurace - úroveň obsluhy se sniţuje kaţdým rokem. 

Pramen  - dobře jak v zásobování, tak ve stylu prodeje. Nedostatky 

v neuklizených odpadech a obalech. Pramen prodává točené pivo, nutně by tedy měly být 

v činnosti záchody. 

Hotel Racek  - v LTS se soustřeďuje na obsluhu svých ubytovaných hostů a tak 

je velmi obtíţné se zde v LTS stravovat. 

Jestřábí II.  - kiosek je hodnocen velmi dobře. 

 

Přehled ubytovacích zařízení LTS. 



 

Druh Název ubytovacího zařízení Počet míst Obsahuje Ve správě 

VT Jestřábí I. – III. 1 800 1, 4, 5, 6 MNV 

CHO Černá v Pošumaví 110 2, 4, 5 MNV 

CHO Černá v Pošumaví 88 2, 4, 5 MNV 

ATC Olšina 1 000 1, 2, 3, 4, 5, 6 MNV 

ATC Černá v Pošumaví 822 1, 2, 3, 4, 5, 6 Svazarm Č. B. 

TU Černá v Pošumaví 38 4, 5 MNV 

 

Vysvětlivky:   VT - veřejná tábořiště 

  CHO - chatová osada 

  ATC - autokemp 

  TU - turistická ubytovna 

  1 - stany 

  2 - chaty 

  3 - moţnost vaření 

  4 - koupání 

  5 - rybolov 

  6 - přípojka elektr. Proudu pro obytné přívěsy 

 

Hospodaření jednotlivých ubytovacích zařízení ve správě MNV. 

 

Ubytovací zařízení 1988 trţby v  Kčs 1987 trţby v Kčs Správce zařízení 

Jestřábí I. 145 027 142 576 Ouředník 

Jestřábí II. 373 020 312 945 Štěrbovi 

Jestřábí III. 121 501 85 546 Moravcovi 

ATC Olšina 607 234 598 628 Lávička, Nábělková 

Půjčovna sportovních potřeb 30 732 15 637 Nový 

Turistická ubytovna 75 938 74 380 Šmahelová 

 

 

Počty ubytovaných osob. 

 

Veřejná tábořiště celkem 

Jestřábí I. – III. 

5 777 osob 1583 z NDR 

    33 Rakousko 

    12 NSR 

      3 Polsko 

Autokemp Olšina 4 779 osob 1342 z NDR 

  231 NSR 

    58 Rakousko 

    55 Maďarsko 

      2 USA 

      2 Itálie 

Chaty Olšina 1 856 osob  

Turistická ubytovna    950 osob Z toho 4 z NDR 

 

 

 

Letní kino. 



 Celkem bylo promítnuto 66 filmových představení. Průměrná návštěvnost byla 450 

diváků a trţba 201 450 Kčs. 

 Vedoucím kina byl Jan Rulíšek, střídavě promítali Jan Fikar, Václav Pivec a Vladimír 

Marek, prodej vstupenek zabezpečovala Marie Rulíšková. 

Pořadatelská sluţba spočívala na Jaroslavu Richterovi, Jaroslavu Sochorovi a Janu Rulíškovi 

ml. V kiosku Jednota v kině prodávala Naďa Valnohová. 

 Úspěch byl zejména při promítání českých filmů – Bony a klid; Proč? A pak u 

australského filmu Krokodýl Dundee. 

 

S I T U A C E     V E    V E D E N Í    O B C E. 
 

 Rok 1988 byl vyjímečný z hlediska problémů ve vedení naší obce. Kdyţ onemocněl 

tajemník MNV Jan Frisch a jeho nemoc vypadala na dlouhodobé léčení, bylo nutno hledat 

někoho, kdo by celou agendu na MNV z hlediska práce tajemníka vedl. Zdálo se, ţe se vše 

nějakým způsobem vyřeší, protoţe předseda MNV Jaroslav Zimmermann byl nadále ve 

funkci a chod obce by „udirigoval“.Kdyţ však onemocněl i on, začala být situace váţnější. 

ONV a stranická organizace tuto situaci začaly řešit a byl podán návrh, aby vedením obce byl 

pověřen místopředseda MNV a předseda VO KSČ František Lukeš. Ovšem během krátké 

doby postihla nemoc i jeho a najednou nebyl ţádný funkcionář. Letní turistická sezóna na 

krku a v obci není vedení. Navíc bylo nutno vyřešit situaci i ve vedení VO KSČ. 

Začaly se hledat vhodné typy a tu se kupodivu přišlo na to, ţe vlastně není nikdo, kdo by na 

tuto funkci přicházel v úvahu. S některými občany bylo jednáno, výsledky však byly 

negativní. 

 Jaroslav Zimmermann byl ve funkci celých 22 let, tedy od roku 1966 a Jan Frisch 

pouze o jeden rok méně. Všechno, co se v obci vybudovalo, dotváření a vývoj rekreace, to vše 

bylo za jejich vedení. K mnoha akcím dokázali podnítit řadu občanů, poměrně slušně 

pracovaly i sloţky pod vedením NF. Přestovšak vyvstal problém náhrady a tu se ukázalo, ţe 

kádrová práce pokulhávala. Otevřeně je nutno přiznat, ţe do sboru poslanců byli navrhováni i 

lidé, kteří přílišnou aktivitou nevynikali. Teprve po roce 1986 přišli mezi poslance mladí lidé, 

mající snahu uvést poněkud poklidný a stagnující ţivot v obci , do chodu.Mezi n imi by se 

určitě našel člověk jako kádrová rezerva pro vedení obce. V současném období se však pro 

výkon odpovědných funkcí nenašel nikdo. 

 Do obce byl tedy stranickými orgány dosazen místopředseda MěNV v Horní Plané Ján 

Zágiba. Ten se postupně dostával do problémů obce, nevyřízené vyřídil a docílil i toho, ţe 

hlavní nápor rekreace v době sezóny proběhl bez problémů a na slušné úrovni. 

Jan Zágiba začal také pracovat s funkcionářským aktivem jiným stylem. Vyţadoval od 

poslanců a jednotlivých komisí samostatnost a učil je vlastní iniciativě při důleţitých 

rozhodnutích. Ne všechno musí řešit rada MNV, proto jsou tu komise, aby se zabývaly svým 

vymezeným úsekem činnosti. 

 Přesto to bylo pouze náhradní řešení a stejně bylo nutno hledat nové lidi, kteří by se do 

čela obce postavili. O bývalých funkcionářích bylo uţ jasné, ţe do svých funkcí nenastoupí, 

neboť dlouhodobá nemoc jim to nedovolí. Stranická organizace za pomoci OV KSČ a ONV 

vytipovaly některé občany, projednaly s nimi tuto otázku, ale většinou nepochodily. 

V srpnu bylo svoláno zasedání všech členů KSČ registrovaných v Černé a pracujících mimo 

obec. Na tomto shromáţdění se jednalo o moţných kandidátech, padla některá jména, ale 

nakonec jako nejváţnější kandidát zůstal Pavel Molák. 

V dalším období byla otázka poloţena tak, ţe bude v obci nutno utvořit funkci uvolněného 

předsedy MNV a neuvolněného tajemníka. To proto, aby navrţený kandidát mohl po svém 

zvolení plně rozvinout své moţnosti ve svěřené funkci. 



Pak přišlo 14. Veřejné plenární zasedání MNV na kterém byl kandidát Pavel Molák spolu 

s ostatními navrţenými funkcionáři představen a posléze do těchto funkcí schválen. 

14. veřejné plenární zasedání MNV. 

 Konalo se dne 8. Prosince 1988 za účasti tajemníka ONV Český Krumlov Švece a 

poslankyně KNV Valešové. 

Byl podán návrh na uvolnění z funkcí podle § 39 odst. 2, písmena i. zákona o NV: 

 Jaroslava Zimmermanna na vlastní ţádost z důvodů dlouhodobé nemoci z funkce 

poslance MNV a předsedy MNV 

 Jana Frische z důvodů odchodu do invalidního důchodu z funkce poslance MNV a 

tajemníka MNV 

 Pavla Moláka z funkce předsedy komise pro ochranu veřejného pořádku 

 Boţenu leškovou z funkce předsedkyně školské a kulturní komise 

Dále byl podán návrh podle par.§ 39, odst. 2 písmena i. zákona o NV na volbu: 

 Poslance a člena rady MNV Pavla Moláka do funkce předsedy MNV 

 Poslankyni a členku rady MNV Boţenu leškovou do funkce tajemnice MNV 

 Poslance Jana Duba do funkce předsedy komise veřejného pořádku 

 Poslankyni Danu pechovou do funkce předsedkyně školské a kulturní komise 

 

Usnesením číslo 184/88 PZ – MNV a číslem 185/88 PZ – MNV byly podané návrhy 

schváleny a kádrové změny provedeny. 

 

Ţivotopis nového předsedy MNV.  

 Pavel Molák se narodil v roce 1946. Do naší obce se přistěhoval v první polovině 

sedmdesátých let, kde začal pracovat jako traktorista, řidič a opravář u Státního statku Černá, 

nyní OZ 02 Frymburk. 

Při zaměstnání vystudoval Střední zemědělskou technickou školu, obor mechanizace 

zemědělství.Po jejím absolvování pracoval i krátký čas na provoze Černá jako technik 

mechanizátor. 

 Dlouhá léta se angaţoval v práci sloţek NF, jeho zásluhou došlo v obci 

k znovuzaloţení a posléze výborné práci ZO Svazarmu, svůj díl práce vykonává i nadále 

v jednotce PS VB. 

 Ve volebním období 1986 byl zvolen poslancem MNV a členem rady a předsedou 

komise pro ochranu veřejného pořádku. 

 Je člověkem ambiciozním, s chutí řešit vzniklé problémy, dokáţe lidi o dobré věci 

přesvědčovat, projevuje snahu o udrţení pořádku, je poctivý v práci i v jednání. 

Jeho zvolení do funkce předsedy MNV se zdá šťastným řešením. 

Tajemnice MNV. 

 Přibliţovat osobnost Boţeny Leškové není příliš nutné. Pracuje v obci dlouhá léta a je 

právě jednou z té dlouhé řady mnoha poslanců, která vţdy vykonávala veškeré svěřené funkce 

zodpovědně a s poctivým přístupem ke všem úkolům. 

 Zejména její práce ve školské a kulturní komisi, ve svazu ţen, její podíl na řadě akcí 

v obci, jí dává tu nejlepší vizitku jako nové tajemnici. 

Boţena Lešková pracuje jako vedoucí školní jídelny a druţiny, funkce tajemnice je neplacená. 

 

 

Poslanci a komise. 

 V roce 1988 se začaly komise učit, jak by měly nově pracovat.Předcházející vedení 

nedávalo komisím moţnost, která je jim určena zákonem a přebíralo prakticky práci za 

komise. Komise zatím ještě většinou neví, co je v jejich pravomoci a neumí tuto svou 



pravomoc vyuţít. Největší agendu má komise výstavby, které se týká téměř 40% veškeré 

došlé pošty. 

Z jednotlivých poslanců je dobře hodnocen Miroslav Homolka, který projevuje zvýšenou 

aktivitu při plnění uloţených úkolů. Velmi dobrou práci odvádí poslankyně Helena Kučerová, 

která vede dobře i Občanský výbor v Bliţné. 

Naopak problémy jsou s poslanci Přibylovou, Podsklanem, Ondrovičem a zejména 

Flöringem. Předsedové komisí z titulu své funkce kus odpovědné a svědomité práce odvádí. 

 Na Muckově bohuţel není ţádný poslanec a prakticky není ani ţádná činnost 

Občanského výboru. Vytipovávají se vhodní členové do OV, kteří by pak přicházeli v úvahu 

jako kandidáti na poslance v příštích volbách. Zatím je potřeba aby někdo pracoval jako 

aktivista a získal patřičné zkušenosti. 

Byt    č.p. 40   a   32. 

 Tato budova je předělena na polovinu, část od hostince má č.40 a je zde školní 

druţina, byl vybudován  a zrekonstruován byt pro občana Jaroslava Richtera a byt pro faráře 

jako náhrada za bývalou faru, kde byla v akci „Z“ vybudována Lidová škola umění. 

 Z druhé strany  na č.32 má být po dohodě s OZ 02 Frymburk a MNV Černá provedena 

rekonstrukce objektu pro výstavbu bytů. Bohuţel dohoda zřejmě nebyla dotaţena do konce, 

protoţe styl, jakým OZ Frymburk byt staví, se neshoduje se stylem MNV. 

OZ Frymburk část bytu 3+1 vybudoval, přes zimní období se však nepracovalo, stavba je 

opuštěna a objekt přístupný s moţností zničení. 

Lidová škola umění. 

 LŠU v naší obci řeší problémy celého našeho okolí. Děti se mohou do naší obce 

sjíţdět a uplatňovat své vlohy k hudbě. 

Během roku 1988 vyučoval učitel hudby Petr Štefl, který však začátkem roku 1989 skončil.  

 Učitel i s manţelkou obdrţel přímo v objektu LŠU byt, který se stal pro vyučujícího 

hlavním problémem a to i na úkor výuky. Stávalo se, ţe děti přijely např. z Frymburka a našly 

na dveřích oznámení, ţe je z provozních důvodů zavřeno. Učitel nikomu nic neoznámil a 

odejel. Často místo něho učila jeho manţelka. 

Jako dobrý muzikant se však představil v několika koncertech váţné hudby, pořádané pro 

naše občany přímo v prostorách LŠU. 

 LŠU byla stavěna v akci „Z“ s cílem ušetřit 30% nákladů a ve skutečnosti se prodělalo 

140 tis. Kčs. Problém zde byl s tím, ţe v této bývalé budově byl byt pro faráře a bylo nutno 

vybudovat místnost jinde, neboť církevní úřady na tom trvaly, i kdyţ byt nebyl prakticky 

nukdy farářem vyuţíván. Náklady porostou dále, začíná problém se střechou a tak tedy LŠU 

bude prodělečná. 

P o š t o v n í     ú ř a d 

 Vedoucím pošty / poštmistrem / je i nadále Jan Voldřich. 

Pošta má dva doručovatelské obvody: 

První = Hůrka, jestřábí, Bliţná, Dolní Vltavice  - Marie Frischová 

Druhý = Černá obec, Muckov, Plánička  -  Růţena Kasíková 

 V roce 1988 měla pošta určité problémy s tiskem, kdyţ především výpadky v dopravě 

způsobily, ţe určitý druh tisku pošta neobdrţela. Projevovalo se to stíţnostmi občanů, kteří 

dostali své předplacené sobotní noviny třeba aţ v úterý. 

Pošta provádí jako novou sluţbu výplatu šeků ze sporoţira, coţ zatím není mezi občany příliš 

známo. 

 O poště jsem psal v roce 1985 – tehdy bylo v obci např. 241 televizních přijímačů, 

dnes je jich 253, tehdy bylo 217 radiopřijímačů, dnes 233 . Televizorů je určitě více neţ 

těchto přihlášených, počet barevných televizorů je z poštovní statistiky nezjistitelný, odhaduje 

se kolem 30 ks, v obci jsou i videa. 

Samozřejmě, ţe poněkud přesnější počet můţe být zjištěn při příštím sčítání obyvatelstva.  



Celkové vklady k 31.12.1988 byly na naší poště 5 864 348 Kčs, coţ je v přepočtu na jednoho 

obyvatele přes 7 000 Kčs, je však nutno počítat, ţe své úspory zde mají i přespolní. 

Rozbor titulů tisku dodávaného do naší obce: 

 Jedná se pouze o předplatitele, kteří platí tisk přímo, další tisk, který zde není zahrnut 

se platí fakturou nebo je pro přímý prodej. 

Předplatitelé měli objednáno: 74 ks Rudé právo; 14 ks Rudé právo se sobotní přílohou; 50 ks 

Zemědělské noviny; 5 ks Zemědělské noviny páteční; 12 ks Práce; 20 ks Mladá fronta; 1 ks 

Mladá fronta sobotní; 5 ks Lidová demokracie; 8 ks Svobodné slovo; 1 ks Svobodné slovo 

sobotní; 8 ks Československý sport; 86 ks Jihočeská pravda; 5 ks Jiskra a 1 ks Nová Svoboda. 

Předplacené časopisy: 1 ks Sputnik; 3 ks Stadion; 3 ks 100+1ZZ; 4 ks Střelecká revue; 5 ks 

Svazarmovec; 12 ks Svět motorů; 2 ks Svět v obrazech; 2 ks Technický magazín; 3 ks 

Technický týdeník; 1 ks Tribuna; 5 ks Včelařství; 1 ks VTM; 34 ks Vlasta; 1 ks Výběr knih; 

17 ks Zahrádkář; 2 ks Zápisník; 3 ks Amatér radiotechnik; 16 ks Dikobraz; 2 ks Domov; 1 ks 

Elán; 1 ks Elektrotechnik; 2 ks Elektronik; 5 ks Gramorevue; 2 ks Gól; 2 ks Hádanka a 

kříţovka; 3 ks Zdraví; 1 ks Zpravodaj čsl.svazu zahrádkářů; 11 ks ABC; 3 ks Ahoj na sobotu; 

2 ks Akvárium-terárium; 2 ks Atom; 2 ks Automobil; 2 ks Tvorba; 4 ks Týdeník aktualit; 14 

ks Československá televize; 4 ks Učitelské noviny; 5 ks Ţena a móda; 1 ks Ţiva; 2 ks Ţivot 

strany; 1 ks Sport; 1 ks Eva; 1 ks Línia; 1 ks Móda; 1 ks Stop auto; 1 ks Start; 1 ks Hlas 

revoluce; 2 ks Hospodářské noviny; 18 ks Chovatel; 2 ks Katolické noviny; 2 ks Kino; 2 ks 

Komenský; 9 ks Květy; 12 ks Mateřídouška; 1 ks Melodie; 8 ks Mladý svět; 1 ks Náš pes; 3 

ks Pramo; 11 ks Veselé kartínky; 17 ks Kolobok; 2 ks Murzilka; 1 ks Model konstruktér; 5 ks 

Nový tovar; 3 ks Sovětský ekran; 3 ks Pionýr; 3 ks Pionýrská stezka; 15 ks Praktická ţena; 5 

ks Rozhlas; 16 ks Sedmička pionýrů; 3 ks Sluníčko; 1 ks Motoristická současnost; 3 ks Naše 

rodina; 2 ks Nové knihy; 5 ks Obrana lidu; 1 ks Pes; 2 ks Poţární ochrana; 6 ks Rodina a 

škola; 9 ks Rybářství; 5 ks Signál; 1 ks Modelář; 21 ks Myslivost; 1 ks Nová mysl; 1 ks Naší 

přírodou a 7 ks Ohníček. 

Velkem tedy bylo předplaceno 10 druhů novin a 83 druhů časopisů. 

 

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

 
N a r o z e n é     d ě t i. 

 

26.ledna - Karel VRBA   - Miroslava a Karel Vrbovi 

26.února - Ondřej VANĚK  - Jana / roz.Fučíková/ a Zdeněk Vaňkovi 

  5.dubna - Kateřina PIVCOVÁ  - Jana a Václav Pivcovi 

  6.dubna - Martin POLÁK  - Zuzana a Pavel Polákovi 

24.května - Pavel PEKÁREK  - Dana Pekárková a Pavel Ondrovič 

19.června - Monika ZEMANOVÁ - Radka/roz.Šuranová/ a Jiří Zemanovi 

28.června - Bohunil KOZÁK  - Hana /roz.Kortánová/ a Boh. Kozákovi 

13.července - Daniel KUBEC  - Marie a Miroslav Kubecovi 

29.července - Jan MADEJ   - Miroslava a Jaroslav Madejovi 

15.srpna - Václav MAURER  - Gabriela/roz.Flöringová/ aVáclav Maur. 

31.srpna - Ilona RULÍŠKOVÁ  - Věra a Jan Rulíškovi 

19.září  - Jan FIKAR   - Věra/roz.Machková/ a Jan Fikarovi 

13.října - Martin HOREČNÝ  - Alena Horečná 

25.listopadu - Lucie DVOŘÁKOVÁ - Jindřiška/roz.Moláková/ a Petr Dvořák. 

28.listopadu - Ileana SUCHÁNKOVÁ - Vladimíra a Tomáš Suchánkovi 

 

Celkem se v roce 1988 narodilo 15 dětí, z toho 10 chlapců. 

 



Z e m ř e l í    o b č a n é. 

 

 8.ledna - Miroslav KAPRÁL, nar. 1940 – prac. St.rybářství 

15.února - Marie MARKOVÁ, nar. 1938 – zaměst. Stát.lesů Vyšší Brod 

 9.května - Jaroslav SVOBODA, nar. 1957 – u MNV Černá 

12.července - Karel ZDENĚK, nar.1931 – kovář u statků na Bliţné 

18.července - Aloisie PRÁŠKOVÁ, nar. 1903 

29.července - Marie SEGEČOVÁ, nar. 1919 

19.září  - Apolonie BYČKOVÁ, nar. 1905 

16.října - Marie RŮŢIČKOVÁ, nar. 1903 

16.listopadu - Marie ONDRÁČKOVÁ, nar. 1919 

 

Celkem v roce 1988 zemřelo 9 občanů. 

 

 K 31.12. 1988 měla naše obec celkem 778 obyvatel v průměrném věku 32,8 roků. 

Z tohoto počtu bylo 407 muţů a 371 ţen. 

Z celkového počtu bylo 199 občanů do 15 let, tj. 25,6%, dále 94 občanů bylo nad 60 let a 25 

občanů nad 70 let. Celkem 485 obyvatel bylo ve věku 15 – 60 let. 

Nejstaršími občany jsou: 

Valérie Kotrčová, 92 let – Marie Haiţmanová, 91 let – Marie Sochorová, 79 let – František 

Štěpka, 78 let. 

Nejmladším občánkem byla:    Ileana Suchánková – 33 dní. 

Nejvíce obyvatel je ročník narození 1978 / 21 /; 1977 a 1946 / 18/; 1957 / 17/; 1948 a 1974 / 

16/. 

Nejpočetnější příjmení je od písmene K/ 102/; M/73/; P/71/; V/58/. 

Nejrozšířenějším příjmením je Pekárek/ 19/ 

Nejrozšířenějším muţským jménem je v obci Jan/42/; Josef/36/; František/34/; Petr/ 26/. 

Nejrozšířenějším ţenským jménem je Marie/39/; Anna/22/; Jana a Růţena /15/. 

Za období sedmi let, t. j. od roku 1982 do r. 1988 se v obci narodilo 70 dětí, z nichţ je 

přesná polovina děvčat a chlapců. V roce 1986 se narodila pouze děvčátka. 

Maminky daly chlapcům nejčastěji jméno Jan/ 6/, dále Martin/5/, Pavel a Petr / 3/. Z děvčat to 

byla Veronika/6/ a Miroslava, Hana a Lucie po 2. 

Za stejné období sedmi let zemřelo v obci 47 občanů. Průměrný věk zemřelých činil 

64 roků, z toho v roce 1987 pouze 47 let. Ve věku do 60 let zemřelo 17 občanů, tj.36%. 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 



P  R  Ů  B  Ě  H        P  O  Č  A  S  Í. 

 
 Celkově patřil rok 1988 do kategorie teplejších. Porovnám-li si naměřenou teplotu 

s ostatními roky, dojdu k závěru, ţe celková suma teplot činila 1385°C, coţ je po roce 1983 

druhý nejteplejší rok. 

Nejteplejším měsícem byl červenec, následují srpen, červen a září. 

Nejchladnější byl únor, dále listopad, březen, prosinec a leden. 

Celkem v tomto roce 100 dní pršelo a ve 45 dnech sněţilo. 

Leden začal bez sněhu, s ranními teplotami kolem - 3°C a přes den aţ 8°C. Zpočátku pršelo, 

kolem 10.1 začaly ranní mrazy / -8 aţ – 10°C/, které se drţely aţ do 16 ledna i přes den. I 

kdyţ sněţilo, sníh nezůstal ţádný. Celkově byl leden teplý a na polích se pracovalo ( hnojení 

a orba). 

Únor pokračoval ve stylu ledna, mrazy několik stupňů pod nulou a přes den  aţ do 8°C. 

Částečně i sněţilo – 8.2 leţelo 10 cm sněhu a po 17.2 uţ bylo 25 cm. Poslední dekáda jiţ byla 

studenější a koncem měsíce leţelo 50 cm sněhu. Ve 14 dnech sněţilo a ve dvou pršelo. 

Březen začal ranními teplotami kolem -7°C a přes den kolem + 1°C. V polovině měsíce 

silnější sněţení přineslo 14.3 celkovou sněhovou pokrývku 78 cm. Pak se poněkud oteplilo, 

začalo pršet a koncem měsíce jiţ bylo jen 5 – 10 cm sněhu.  

V 11 dnech sněţilo a v 7 pršelo. 

Duben – v tomto měsíci se teploty zvýšily, do poloviny měsíce bylo přes den 10 – 15°C a 

druhá polovina byla ještě teplejší. Dne 24.dubna přišel mráz a zima, coţ vydrţelo aţ do konce 

měsíce. Sněţilo jeden den a v sedmi dnech pršelo. 

Květen – na 1. Máje bylo velmi teplo a s vyjímkou od 20.5 do 23. 5, kdy bylo jen kolem 

10°C, byl celý měsíc teplý, Nejstudenější byl 21 květen a nejteplejší 29 květen. Pršelo b osmi 

dnech. 

Červen byl nejdeštivější měsíc a přestoţe nebyl nikterak chladný, známky letního dne 

nevykazoval. S vyjímkou několika dní pršelo téměř denně i kdyţ často aţ navečer. Konec 

měsíce byl ve znamení bouřek. Nejtepleji bylo 29 a 30.0 a nejchladněji 2 a 24 června. Pršelo 

v 18 dnech. 

Červenec začíná teplými, bouřlivými, ale i deštivými dny. Ranní teploty od 10 do 15°C a přes 

den 22 – 25°C, ale i 32°C. Nepravidelné dešťové přeháňky provázejí téměř celý měsíc. 

Nejstudenější období bylo od 14 do 20 července. Vůbec nejteplejší den v měsíci, ale i v celém 

roce 1988 byl 5.červenec, kdy ještě večer ve 20.30 hodin bylo 31°C. Velmi teplý byl i 23 

červenec. Naopak hned následující 24.červenec byl největrnějším a nejbouřlivějším dnem. 

Období od 25 do 31. 7 bylo s teplotou 25 – 30°C. 

Srpen- z počátku měsíce prší, ale od 5.8 je jiţ pěkné teplé počasí. V období od 20 do 26.8 

přichází menší ochlazení, pak aţ do konce srpna je teplo. Nejméně přívětivé a deštivé počasí 

je od 20 do 22.srpna. 

Září je měsíc s proměnlivým počasím, kdy se střídají teplé dny se studenými a to vţdy 

přibliţně po čtyřech dnech. Zpočátku chladno, pak teplo, zase chladno a přitom jsou stále 

dešťové přeháňky nebo mrholí.Teplé dny jsou pouze ve dnech 8 – 11.9 a pak 26 – 28.9. 

Říjen začíná téměř celodenní mlhou a teplotami přes den kolem 10 – 15°C, někdy je aţ 20°C. 

V tomto období také většinou prší.Ve dnech 14 a 15.10 je teplo, ale pak aţ do konce měsíce 

mlha a nepravidelné dešťové přeháňky. 26. Října přichází ranní mrazíky a ke konci měsíce 

mírně sněţí. 

Listopad se vyznačuje jiţ ranními mrazy, přes den je kolem +3°C, ale někdy i 10°C. Většinou 

je i mlha, ale celkově lze konstatovat , ţe je to měsíc poměrně příznivý. Celodenní teploty 

jsou v druhé půli měsíce kolem -5°C, po 23.11 se mírně otepluje a koncem měsíce prší. 

Prosinec začíná střídáním dešťových a sněhových přeháněk, 6.12 leţí 15 cm sněhu, 9.12 jiţ 

20 cm, následující den prší a další den je po sněhu. Ovšem hned zase začíná sněţit, po 



polovině měsíce teploty klesají aţ k – 15°C, 20.12 jiţ znovu leţí 25 cm sněhu, před Štědrým 

dnem a během dne prší a večer uţ není sníh ţádný. Na oba vánoční svátky je teplo / 8°C/.Aţ 

do konce měsíce je, na prosinec, teplé počasí a měsíc přechází do dalšího roku bez sněhu. 

V prosinci v 11 dnech sněţilo a v 7 pršelo. 

 

Z  E   M   Ě   D   Ě   L   S  T   V  Í. 

 
 Vedoucí provozu v Černé Bohuslav Švarc, dlouholetý pracovník v zemědělství, se 

doţil v roce 1988 důchodového věku. Protoţe jiţ během roku byl nemocen, ukončil k 1.říjnu 

pracovní činnost a odešel do důchodu. Během jeho vedení, kdy převzal funkci vedoucího 

provozu po Janu Šerbanovi, se poněkud stmelil kolektiv pracovníků, zejména díky 

zlepšenému jednání s lidmi. 

 Po jeho odchodu byl do funkce vedoucího provozu Černá ustanoven Pavel Wudy. 

Pracoval dosud jako agronom, je mladý a má všechny předpoklady k tomu, aby pod jeho 

vedením provoz dosahoval dobrých výsledků. 

Na místě agronoma pracuje Gabriela Robová, čerstvá absolventka Střední zemědělské 

technické školy / ročník 1970/. 

Ze zootechnického úseku odešel koncem roku Tomáš Suchánek, který se znatelně podílel na 

úspěších ţivočišné výroby. Jiţ delší dobu byla jeho koníčkem akvaristika, aţ se mu stala 

povoláním. Akvarijní rybky nyní chová pro JZD Rozvoj Jílové u Prahy, jehoţ se stal 

zaměstnancem. 

Na zootechnickém úseku zůstal ing. Pavel Sarauer, přišla Eva Fučíková, která dosud 

pracovala na Milné. Zootechnikem farmy Muckov je Vlastimil Pekárek. 

Na úseku mechanizačním pracuje Věra Štibraná, krátký čas byl mechanizátorem Jan Dub a 

pak Pavel Molák. 

Po odchodu Vladimíry Suchánkové na mateřskou dovolenou, nastoupila do funkce ekonomky 

provozu Jana Bártková. 

Plnění hlavních úkolů. 

 Provozu Černá se v tomto roce nedařilo v pěstování obilovin a stonkového lnu a 

v ţivočišné výrobě ani v plnění přírustku jalovic i telat. 

Povšimneme- li si např. vývojové řady hektarových výnosů obilovin od roku 1980, zjistíme, 

ţe potřebných 3,15 – 3,2 tuny z 1 ha bylo dosaţeno pouze v jednom roce: 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

3,02 3,18 2,83 2,76 3,05 2,79 2,88 3,14 2,96 

 

Výroba obilovin v roce 1988. 

 

Druh obiloviny Plán v q/ha Skutečnost v q/ha 

Pšenice ozimá 32,9 37,0 

Ţito ozimé 31,0 29,6 

Ječmeny celkem 31,9 29,2 

C e l k e m 31,9 29,6 

 

Výroba stonkového lnu. 

  

Ani v této plodině nebyl provoz úspěšný. Pěstoval jí na 55 ha a z plánovaných 187 tun 

stonku sklidil 166,8 tun. Průměrná realizační cena za 1 q činila 1 808 Kčs, kdyţ plánovaná 

byla 3 000 Kčs. 

 

 



Výroba objemné píce. 

 

Druh píce Plán v t Skutečnost v t 

Na seno 2 290 1 582,6 

Na siláţ 3 520 9 047, 3 

Na senáţ 5 240 556,1 

Na úsušky 1 000 549,3 

Na zelené krmení 7 450 7 786,2 

 

Výroba mléka. 

Na plán výroby 2 090 000 litrů bylo vyrobeno 2 106 708 litrů mléka. V trţní produkci 

byl plán dodat 1 950 000 l a skutečně bylo dodáno 1 977 117 litrů mléka. 

V I.jakostní třídě bylo odevzdáno 73,24%, ve III. Jak. Třídě 10,58% a v nestandart 

1,34% mléka. 

 

Výsledek. 

 Celkové náklady činily 17 101 000 Kčs na plán 15 764 000 Kčs. Celkové výnosy pak 

byly 18 678 000 Kčs na plán 17 632 000 Kčs. Celkové hospodaření provozu pak bylo 

ztrátové, protoţe plánovaný zisk byl 1 868 000 Kčs a skutečný 1 577 000 Kčs. 

 

 Celkově měl provoz Černá 91 pracovníků, z toho 9 THP. Čistá produkce, která je 

jedním z hlavních ukazatelů plnění výroby, byla splněna přesně na 100%. Na jednoho 

pracovníka činila 58 121 Kčs / na závodě 58 672 Kčs/. 

 Průměrná měsíční mzda činila 3 475 Kčs na jednoho pracovníka. 

 

SMĚS    UDÁLOSTÍ    A    ZAJÍMAVOSTÍ    Z NAŠÍ   OBCE. 

 
Sportovní odpoledne v Bliţné. 

 V rámci únorových událostí uspořádal Občanský výbor v osadě Bliţná sportovní 

odpoledne pro děti a dospělé. Byly vytýčeny celkem čtyři trasy různé obtíţnosti, aby si kaţdý 

závodník mohl vybrat podle svých schopností. Zúčastnilo se 14 dětí a 9 dospělých. 

 Závod se skládal z jízdy na lyţích, saních a bobech. Po krátkém odpočinku se 

pokračovalo soutěţí v hodu šiškou na cíl. Nejvíce se dětem však líbila závěrečná koulovačka, 

kde bojoval kaţdý proti kaţdému. Vyvrcholením celé akce byl oheň a opékání vuřtů. Nikdo 

neprohrál, všichni byli spokojeni. 

 Občanský výbor v Bliţné chce uspořádat obdobnou akci ještě jednou, hlavně, aby 

přálo počasí. Do budoucna si přeje, aby se podobné sportovní hry  na Bliţné staly tradicí.  

 

Retrospektivně o VOŠ. 

 Dne 23. 11. 1952 poslali pracovníci VOŠ v Černé presidentu republiky Klementu 

Gottwaldovi u příleţitosti jeho narozenin tento dopis: 

Drahý soudruhu presidente, 

Jménem zaměstnanců Výrobny ovocných šťav Státních statků v Černé v Pošumaví, zdravíme 

Vás v den Vašich narozenin a přejeme Vám hodně zdraví k odpovědné a zásluţné práci, 

kterou vykonáváte pro všechen pracující lid. 

Podle Vašich slov, které jste pronesl na aktivu praţských funkcionářů dne 28.října, splnili 

jsme závazky a předčasně jsme splnili i úkoly čtvrtého roku pětiletky.Letošní plán jsme splnili 

jiţ 23.října na 100,18%. Do konce roku vyrobíme navíc ještě dalších 12,9% z plánovaného 

ročního úkolu. 



 Plánovaný hospodářský výsledek za letošní rok jsme splnili do 27.9 na 107%. Za tři 

čtvrtletí letošního roku činily náklady na mzdy a platy z rozpočtované částky 97% a různé 

náklady, jako poštovné, dopravné, cestovné atd. činily pouze 73,4%. Úspory v nadplánované 

akumulaci jsme splnili do konce října na 75% a do konce roku dosáhneme plánované částky. 

Další úspěch v naší práci máme při vykládce a nakládce vagonů. 

 Všichni naši zaměstnanci se přičinili o to, ţe jsme letos neplatili ani korunu na 

zdrţném. 

 Na počest Vašich narozenin vyhlásili všichni naši zaměstnanci závazek, ţe zlepší 

agitační práci, rozvinou zlepšovatelské hnutí a splní do narozenin Josefa Vissarionoviče 

Stalina, úkoly posledního roku Vaší pětiletky. 

 Buďte dlouho zdráv. 

Výrobna ovocných šťav Státních statků Černá v Pošumaví 

23. 11. 1952 

Ředitel závodu:                                   Za ZS ROH:                                        ZO KSČ předseda: 

podpis nečitelný                                     Čapek Vojtěch                                        Rozboud Josef 

 

Povolené sluţby soukromníkům. 

 Na základě vládního usnesení č.1 z r. 1988 byla v naší obci vydána tato povolení na 

soukromou sluţbu: 

Truhlářské práce   - Stanislav Študlar 

Dámské krejčovství   - Irma Soustruţníková 

Výroba upomínkových předmětů - Malvína Pešková 

Autoopravárenství   - Petr Štěrba 

Převinování elektromotorů  - Václav Soustruţník 

Výroba a oprava akvárií  - Tomáš Suchánek 

Opravy elektro   - Miroslav Lávička 

 Nabízí se zde moţnost vykonávat jakákoliv řemesla, která přinesou uţitek nejen našim 

občanům, ale i finanční efekt samotným řemeslníkům. Zvlášť jsou vítána řemesla, která 

pomohou k rozvoji bytového fondu jako vodoinstalatér, topenář, elektrikář, malíř, pokrývač a 

podobně. Některým by mohl MNV přednostně poskytnout byt. 

 

Vodní záchranná sluţba. 

 Od vzniku Vodní záchranné sluţby na Lipně v roce 1983 jsem se o její činnosti a 

stálých problémech zmiňoval jiţ několikrát. 

I v roce 1988 se potýkají téměř se stejnými problémy jako při svém vzniku. Jsou uznány jako 

oficiální instituce, kaţdý ví, ţe na Lipenské přehradě je jejich pomoci třeba jako soli a přesto 

nemají ţádnou trvalou základnu ani ţádné vybavení. 

Nemají např. motorový člun, jak tedy mohou rychle zachraňovat tonoucí osoby nebo jinak 

poskytovat pomoc. Podle dosavadních předpisů prý mohou být vybaveny pouze bidly a 

korkovými kruhy. Měli by mít vţdy po sto metrech na břehu hlídky a s tímto náčiním 

poskytovat pomoc. Zdá se to neuvěřitelné. 

 Pomocnou ruku podal OV Svazarmu, který zapůjčil člun, ale záchranáři ho pouţít 

nemohou. Nemají totiţ vyjímku ze Statutu Lipna a tak vyjet k záchraně tonoucího je 

problematické. 

 Pro ubytování záchranářů slíbil předseda MNV v Černé Jaroslav Zimmermann buňku, 

která bude stát v areálu jachetního oddílu. Je to jen provizorium a komplikuje to činnost a 

chod jachetního oddílu. Záchranáři bojují o lidské ţivoty, to by si měli uvědomit všichni ti, 

kteří o nich rozhodují a mohou přispět k jejich rozvoji. 

 

 



30 let vodáků z Prahy. 

 Vodácký oddíl Chemoprojektu Praha slaví letos třicítku. Stanový tábor v Dolní 

Vltavici na břehu Lipenského jezera znovu letos přijal celkem čtyři turnusy po osmdesáti 

dětech ve věku 11 – 14 let.Tento tábor ţije skutečným tábornickým ţivotem. Není zde rádio, 

není televize, večery se tráví při baterkách a vaří se výhradně v kotlíku. Elektřina nebo plyn tu 

nejsou a přesto všechny tyto vymoţenosti civilizace nikomu nescházejí. 

 Chlapci a děvčata se v prvním týdnu pobytu musí naučit zvládnout vodácké umění na 

pramicích, kánoích i kajacích na kterých předtím nikdy neseděli.Pak totiţ přijde vyvrcholení, 

to nač se všichni těší – přesun na Soumarský most a sjezd Vltavy. 

 V programu však nechybí výlety, sportovní turnaje, hry, různé poučení o obci Černá 

v Pošumaví a o kraji. Přednášky jim dělají nejen vojáci z Kyselova, ale také tajemník MNV 

Jan Frisch, Zdeněk Zlámal a další. 

 K vodáckému sportu patří i opravy lodí, údrţba mola, přístavu, cesty a další nezbytné 

práce. 

 Správa Povodí Vltavy oceňuje, ţe děti kaţdoročně vyčistí část pobřeţí od odpadků, 

které tu zanechávají návštěvníci. Pomáhají lesákům, ale i MNV v Černé, zejména akcemi 

směřujícími k ochraně přírody. 

 Mezi někdejšími účastníky tohoto vodáckého tábora byli i někteří členové hudební 

skupiny „Plavci“, tábor obdrţel několik diplomů OOR Praha a co je nejhlavnější – děti jsou 

zde šťastné a spokojené. 

Představitelé obce v Praze. 

 26.dubna 1988 se konala ve Valdštejnském paláci v Praze slavnost, na které přebírali 

představitelé MNV, MV NF a jednotlivci uznání za svou činnost a práci v roce 1987. 

 MNV Černá v Pošumaví obdrţel Čestné uznání za výsledky v soutěţi národních 

výborů v místech soustředěného cestovního ruchu. Toto uznání za naší obec přebírali Boţena 

Lešková, ing. Marie Kročáková a Jan Rulíšek z ruk místopředsedy vlády ČSSR Ladislava 

Adamce. 

 Ministrem vnitra a ţivotního prostředí byl oceněn za příkladné výsledky 

v socialistické soutěţi NV v roce 1987 rovněţ Jan Frisch, tajemník MNV. Ocenění mu bylo 

předáno na společném zasedání OV NF a ONV z rukou vedoucího tajemníka OV KSČ Jana 

Koláře a tajemnice Jč KNV Danuše Kreslové. 

Granát v lese. 

 V lesním prostoru v katastru naší obce nalezli rekreanti granát. Přivolaný pyrotechnik 

KS SNB České Budějovice zjistil, ţe se jedná o dělostřelecký granát ráţe 175 mm, 

pocházející z II. světové války. Nebezpečná výbušnina byla na místě zneškodněna. Ke zranění 

osob ani ke hmotným škodám nedošlo. /podle Jihočeské pravdy z 24.8.1988/. 

Zloděj v prodejně. 

 Zloděje, který se vloupal do prodejny spotřebního druţstva Jednota v Černé 

v Pošumaví, zadrţeli příslušníci VB. V prodejně odcizil alkoholické nápoje, kapesní 

kalkulačku a další věci v hodnotě dva a půl tisíce korun. V současné době je 25 letý muţ ze 

Strakonicka umístěn v nápravně výchovném ústavu v Českých Budějovicích a je důvodně 

podezřelý z další trestné činnosti./ podle Jihočeské pravdy z 28.12.1988/. 

 Občané naší obce však skutečného viníka znají. Onen 25 letý muţ ze Strakonicka je 

náš občan P., který se těsně před tím neţ vyloupil prodejnu, vrátil z výkonu trestu. 

Nejvzdálenější jednotka PS. 

 Pohraniční jednotka Kyselov je skutečně nejvzdálenější jednotkou Pohraniční stráţe. 

Od její budovy, která byla renovována ze staré předmnichovské celnice, je to jen pár metrů 

k hraničnímu kameni. Do nejbliţší obce je to i po souši téměř třicet kilometrů. A do Černé 

v Pošumaví, do jejíhoţ obvodu Kyselov patří, se musí objíţdět přes Frýdavu, Lipno a 

Frymburk, coţ je kolem čtyřiceti kilometrů, 



 V létě sice jezdí převozníci přes jezero směrem Dolní Vltavice, cesta se zkrátí na pár 

kilometrů a tak i s vycházkou je to snazší. Tvrdé a náročné podmínky však tady stmelují 

kolektiv vojáků natolik, ţe sami nikdy nebývají příčinou nijaké mimořádné události. Kaţdý 

z nich ví, ţe se na svého kamaráda můţe spolehnout. Pokud je to moţné, umoţňuje velení 

jednotky navštěvovat kulturní akce ve Frymburku, občas se dostanou i do divadla do Českého 

Krumlova, běţně navštěvují Letní kino na Lipně. 

PS Kyselov má velmi dobrou spolupráci s útvarem ČSLA ve Svatém Tomáši s nimiţ společně 

pořádají branný závod – tzv. kyselovský běh. Ten zahrnuje střelbu z maloráţky, překonávání 

překáţkové dráhy, běh terénem na pět kilometrů, hod granátem, 300 m běhu v ochranné 

masce a na závěr soutěţ otázek v PŠM. 

 Vojáci se zavázali k dobrovolné abstinenci. Předcházela tomu návštěva protialkoholní 

léčebny v Červeném Dvoře. Kdyţ viděli a slyšeli, jaké jsou potom problémy s odvykáním pití 

alkoholu, sami uznali, ţe alkohol je pro mladého člověka nebezpečná droga. 

Na útvaru pracuje řada zájmových krouţků a sportovní odpoledne po celý rok nejsou 

vyjímkou. 

 Prostřednictvím svazácké organizace je ţivot jednotky úzce spjat se ţivotem okolních 

obcí, zejména s Černou v Pošumaví. Výrazná je spolupráce s jednotkou PPS pod vedením 

Jaroslava Zimmermanna a Jana Frische. 

 Vojáci obci pomáhají jak brigádnicky na akcích „Z“, tak i pionýrské organizaci, 

zúčastňují se oslav MDD a různých výročí konaných v obci. Ostatně to vše je součástí dohody 

uzavírané kaţdoročně mezi MNV a jednotkou PS. 

Chlapci z kyselovské jednotky vykonávají svou sluţbu ve ztíţených podmínkách, ale poctivě 

a svědomitě. /podle  POHRANIČNÍKA č. 22/1988/. 

Na konto Arménie. 

 V prosinci 1988 postihlo sovětskou Arménii těţké zemětřesení. Celý svět projevil 

soucit a solidaritu s arménským lidem. Desítky letadel s nákladem léků, ošacení a mnoha 

dalšími potřebnými věcmi, přilétaly na letiště do Leninakanu. Celá naše republika pomáhala 

jak se dalo, samozřejmě i občané naší obce. Nikdo nestál stranou, v místních závodech byla 

organizována peněţitá pomoc. 

 I děti v naší ZŠ, kterých je 45 se rozhodly pomoci Arménii. Samozřejmě díky učiteli 

Milanu Strejcovi, který si o tomto neštěstí povídal s Markem Lávičkou, Petrem Valnohou, 

Lubošem Johanem, Petrem Bartoněm a Kájinou Kasalovou. 

Děti vyhlásily sběrovou akci a získaly 120 Kčs. Kaţdý z učitelů pak na konto Arménie přidal 

20 Kčs. /podle Jiskry z 23.12.1988/. 

Návštěva na Jestřábí. 

 Hostem rekreačního a školícího střediska Oborového podniku Šumava na Jestřábí byl 

počátkem září kandidát předsednictva a tajemník UV KSČ František Pitra. Zúčastnil se zde 

besedy o přechodu zemědělských podniků na podniky nového hospodářského mechanizmu. 

Besedoval se členy zemědělských výborů České a Slovenské národní rady, kteří byli hosty 

OPŠ. Předtím si prohlédli zemědělskou výstavu Země ţivitelka. 

Z výročky včelařů. 

 Zúčastnil jsem se výroční členské schůze pobočky včelařů v Horní Plané. Sem totiţ 

patří i včelaři z naší obce. Jsou to třeba Štěrba Josef, Štěrba Miroslav, Štěrba Petr, Novotný 

Milan, Študlar Stanislav, Podrouţek František, Rizák Jan, Kučírek Pavel, Zimmermann 

Jaroslav, Rásocha Václav a další. 

 Pobočka měla v roce 1988 celkem 51 členů, ale poměrně málo mladých. Ţádné 

včelstvo nemá 11 včelařů. Pobočka má celkem 438 zazimovaných včelstev a v roce 1987 to 

bylo 409 včelstev. Závazek, který si členové dali, byl splněn a překročen. Nákup medu byl 

plánován ve výši 2 400 kg a skutečnost byla 4 789 kg, coţ je na jedno včelstvo 10,92 kg 

medu. 



U vosku závazek nebyl a bylo dodáno 32 kg. Metrákového sena měli vyrobit 70 q a 

skutečnost byla 134 q, Z druhotných surovin byl u papíru plán 100 kg a skutečnost 180 kg a u 

ţeleza plán 200 kg a skutečnost 215 kg. 

 Hlavními úkoly pobočky je především tlumení nákazy varroázy, účast mládeţe na 

plnění úkolů a rozšíření členské základny. Varroáza je skutečně nebezpečnou nákazou. 

V okrese Český Krumlov bylo v roce 1986 celkem 154 ohnisek, v roce 1987 jiţ 295 a v roce 

1988 dokonce 403 ohnisek. 

V organizaci Horní Planá to bylo v roce 1986 celkem 6 stanovišť, v roce 1987 jiţ 18 stanovišť 

a v letošním roce 28 míst. 

 Nebezpečný je i mor – nákaza včelího plodu. Napadená včelstva se musí likvidovat 

spálením včetně úlů, zámků, zásob medu a plodu a to je pak pro včelaře velká ztráta. 

 V diskusi věnovali členové pozornost všem těmto otázkám, dále ekologii a spolupráci 

s místními orgány. 

Na závěr vyhlásili socialistický závazek na rok 1989. 

Ochrana ţivotního prostředí. 

 V současné době se problémy ţivotního prostředí řadí k otázkám o nichţ se velmi 

diskutuje a které současně podněcují k jednáním a činům. Stav ţivotního prostředí, jeho 

jednotlivých prvků, vody, ovzduší, půdy, lesa a dalších, je výsledkem zásahů člověka do 

přírodního koloběhu, je výsledkem jeho aktivity a snaţení. 

Právní úprava ţivotního prostředí v čsl. právním řádu doposud nedisponuje ţádným 

komplexním zákonem, ţádným kodexem, ale je roztříštěna do mnoha právních předpisů.  

 Protoţe v tomto roce v souvislosti s nástupem nové vlády byly otázky ţivotního 

prostředí přiděleny Ministerstvu vnitra, zabývá se zejména v souvislosti s letní turistickou 

sezónou tímto problémem i OO VB v Horní Plané. 

 Upozornění na některé otázky, kterými se bude OO VB zabývat a na které bude jejich 

pozornost zaměřena, bylo otištěno v časopise Ostříţ. 

Jedná se zejména o: 

1) Jednání, které má za následek odnímání nebo poškozování zemědělského a lesního 

půdního fondu, ohroţování, znečišťování vody, chráněných částí přírody a stromů 

rostoucích mimo les 

2) Činnost chatařů zhoršujících ţivotní prostředí 

3) Stanování, táboření a rozdělávání ohně ve volné přírodě mimo vyhrazená místa 

4) Vjíţdění a stání motorových vozidel v lesních a chráněných územích 

5) Vstup do ochranných pásem vodních zdrojů 

6) Mytí vozidel ve vodních tocích a na místech ohroţujících podzemní a povrchové vody 

7) Poškozování lesních stromů a stromů rostoucích mimo les 

8) Odcizování stromů, včetně vánočních stromků a chráněných rostlin 

9) Odchyt a hubení chráněných ţivočichů 

10) Vytváření nedovolených skládek 

11) Vstup do lesních školek, oplocených míst a dalších zakázaných prostorů 

12) Neoprávněný výkon myslivosti, chytání, stíhání, střílení nebo jiný způsob odchytu a 

usmrcování zvěře, přivlastňování ulovené zvěře, sběru vajec pernaté zvěře a shozu 

paroţí 

13) Vstup nepovolaných osob do honitby s loveckou výstrojí a se střelnou zbraní 

14) Nedovolené uţívání a poškozování mysliveckých zařízení 

15) Vypalování travin, trávy, plevele a suchého rákosu, jakoţ i mýcení a vyřezávání 

ţivých plotů a křovin, pokud MNV nepovolil výjimku 

16) Neplnění opatření na ochranu zvěře uţivateli mechanizačních prostředků na kosení 

pícnin a uţivateli honebních pozemků 



17) Neoprávněný výkon rybářského práva v rybářských revírech, lovu ryb v chráněných 

rybích oblastech, přivlastňování ryb a raků bez řádného povolení, pouţívání 

zakázaného způsobu lovu ryb a podobně. 

OO VB v Horní Plané věří, ţe toto obecně závazné nařízení bude v zájmu ochrany 

ţivotního prostředí místními občany a většinou rekreantů LTS dodrţováno. 

 Osoby, které nebudou na tomto úseku respektovat příslušné právní normy, budou 

podle stupně společenské nebezpečnosti spáchaného činu projednány pro přestupek, nepůjde 

–li o přečin nebo trestný čin. 

Plující ostrovy. 

 V srpnových dnech tohoto roku došlo k zajímavým úkazům na hladině Lipenské 

nádrţe. Objevily se zde totiţ dva plovoucí ostrůvky rašeliny.Podle odborníků a podle zpráv, 

které se objevily v denním tisku, byl jeden ostrov o rozměrech 150 x 50 m a objemu přes 20 

tisíc m³. Ostrůvky byly porostlé hustou travou spolu s velkými pařezy. Protoţe na druhém 

břehu Lipna jsou zdroje vyschlé rašeliny, v letošním roce se při maximální hladině vodní 

plochy utrhly a dostaly se na volné jezero. Svůj vliv měly i bouře v první polovině srpna, 

které hnaly ostrůvky po hladině. Někteří jedinci měli touhu podívat se na ostrůvek, zde však 

hrozilo nebezpečí utonutí. Ostrůvky se pohybovaly v prostoru mezi Frymburkem a Černou 

v Pošumaví. 

Kalcit. 

 Kalcit je uhličitan vápenatý a patří mezi nejznámější a nejrozšířenější nerosty 

v přírodě. 

Protoţe se nachází na loţiskách grafitu u obce Černá v Pošumaví, je potřebné se o něm 

zmínit. Svým chemickým sloţením je totoţný s vápencem – vápenec jako název se pouţívá 

pro označení horniny a název kalcit pro krystalizované mineralogické vzorky.  

Kalcit vzniká v přírodě vylučováním z poměrně chladných roztoků, hojný je i vznik 

biochemickou sedimentací. Barva kalcitu je rozmanitá a je závislá na příměsích. Dobrým 

rozpoznávacím znakem je dokonalá štěpnost. /podle Jihočeské pravdy z 15.4.1988/. 

Bude se těţit vápenec? 

 O tom, ţe v prostoru osady Muckov v katastru naší obce se vyskytuje vápenec, ví řada 

zdejších obyvatel. Geologický průzkum v letošním roce však ukázal, ţe tento dolomitický 

vápenec má vysoký obsah kysličníku hořečnatého ( 14 – 18%) a je velmi vhodný pro příznivé 

ovlivnění úrodnosti šumavských půd. Proto uvaţuje Oborový podnik Šumava, ţe by zde 

výhledově započal s jeho těţbou. 

Jachetní oddíl. 

 Jachetní oddíl TJ Černá v Pošumaví pořádá kaţdoročně mnoho závodů v překrásném 

prostředí na Lipně. Závody se konají v CHKOŠ a proto se závodníci a účastníci závodů musí 

podřídit pokynům pořadatele – při vjezdu, parkování, pouţívání dopravních prostředků a 

stanování. 

 TJ Černá v Pošumaví a její jachetní oddíl je hodnocen velmi vysoko a patří jiţ mnoho 

let k organizátorům hodnotných závodů. Na všechny pořadatele a funkcionáře oddílu to klade 

velké nároky, avšak vţdy se svého úkolu zhostí velmi dobře. 

 V prostoru jachtingu se konaly v roce 1988 tyto závody: 

Pohárový závod ČSSR „O cenu Evropy“   - 21 – 22.5 

„Modrá stuha Lipna“ 23.ročník    -   2. 7 

Pohárový závod ČSSR třídy FD,FB a V   -   3 – 5.7 

Pohárový závod ČSSR třídy FD, FINN a Velká cena 

třídy Vaurien       -   8 – 10. 7 

 

Mimo uvedených závodů pořádaly cizí organizace další závody, které pomáhala technicky 

zajišťovat TJ Černá v Pošumaví: 



24 – 28.5 - Akademické mistrovství ČSSR - pořádal VŠ + Ekonom Praha 

11 – 14.8 - Mistrovství ČSSR dorostu  -  UV ČSTV Jachetního svazu 

  3 -    4.9 - Pohárový závod ČSSR dorostu - Tatran Praha 

19 – 23.9 - Mezinárodní závod ARET  - ČVUT Praha 

Mrakomor. 

 V roce 1985 se čtyři chlapci se vztahem k hudbě rozhodli zaloţit vlastní kapelu, 

zpočátku jen pro uspokojení svých zájmů, později však i pro potěšení ostatních. Kapely se 

rozmáhají jako houby po dešti, kaţdá má nějaký neobvyklý název – ta naše začínala jako 

„Oslí blána“. 

 V roce 1987 ( přesně 15.května) na soutěţi Zájmové umělecké činnosti v Mostě 

obsadila naše kapela 3. místo a to uţ je velmi pěkné umístění. Do soutěţe v Mostě se přihlásil 

jeden ze zakládajících členů kapely – Josef Krcho, který se zde učil elektrikářem. 

 Svou hudbu začali zdokonalovat a dokonce si sami píší některé texty. Dnes uţ pořádají 

vlastní zábavy v okolních obcích i doma. Ale právě doma to pro známé skutečnosti dost dobře 

nejde. 

Členy kapely jsou: Jiří Pešek - kapelník, kytarista a zpěvák 

   Jiří Puritscher – sólová kytara a zpěv 

   Karel Strnad - basová kytara 

   Josef Krcho - bicí 

V roce 1988 uspořádaly 4 zábavy na sále v Černé a jednu venku na Olšině. Kromě toho hráli 

na zábavě v Hořicích a dvakrát na maškarním plese na Jestřábí. Je to hudba, kterou hrají 

mladí / všichni ročník 1971/ a je také určena mladým. Starší lidé, i střední generace, moc na 

tento typ zábavy nechodí.Kapela si dal nový název – „Mrakomor“. 

Ceny povolenek. 

 Členové Českého rybářského svazu mohou v případě splnění všech povinností člena 

získat krátkodobou povolenku k rybolovu na přehradě Lipno ve výdejně v klubovně 

rybářského svazu. Povolenky prodával František Seidenglanz a jejich ceny jsou:  

Celoroční  -  180 Kčs;   měsíční  - 90 Kčs;   14 ti denní  - 50 Kčs;  týdenní  -  35 Kčs a 

denní  - 15 Kčs. 

Jednatelství pojišťovny. 

 Česká státní pojišťovna má i pro naše občany svou pobočku v Horní Plané. 

Jednatelství je umístěno v budově MěNV v Jiráskově ulici 170 a úřední hodiny jsou vţdy 

v úterý od 13 do 16 hodin. 

Pojištění zahrnuje tři základní oblasti: 

- pojištění majetku pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení nebo jiných škod 

- pojištění osob pro případ tělesného poškození, smrti, doţití určitého věku nebo jiné 

osobní události 

- pojištění odpovědnosti za škody vzniklé na zdraví, na ţivotě nebo majetku jiné 

osoby, pokud ten, kdo takové škody způsobil, nese za ně podle právních norem 

odpovědnost 

Zdravotní středisko 

 Lékařská stanice je stále v nevyhovujícím objektu. Během roku 1988 měla podle 

tvrzení funkcionářů na plenárních zasedáních započít rekonstrukce. Zdravotní středisko se 

mělo přestěhovat do náhradních prostorů, byla navrţena turistická ubytovna, jinak by museli 

naši občané dojíţdět do Horní Plané. 

V roce 1988 se však vůbec nezačalo a v dosavadním objektu se stále ordinuje. 

Lékaři a ordinační hodiny: 

Obvodní lékařka MUDr. Věra Krepsová – pondělí  - 7.30 aţ 9.00;  středa – 7.30 aţ 9.45; 

               pátek  - 7.30 aţ 9.15 hod. 

 



Dětský lékař MUDr. Jan Indra  - pondělí  - 11.00 aţ  12.30;  čtvrtek  - 13.15 aţ 14.15; 

          pátek  - 10.30 aţ 11.30 hod. v sudém týdnu 

Stomatolog MUDr. Solfronk   -  středa  - 6.15 aţ 13.30 hod. 

 Lékařská sluţba první pomoci je v Horní Plané ve všední dny od 16.00 do 07.00 hodin 

a ve dny pracovního klidu nepřetrţitě. 

Socialistická zákonnost. 

 Polovina členů KOVP je zároveň členy PS VB a druhá polovina členy PPS. Proto je 

výhodná a úzká spolupráce s OO VB v Horní Plané a útvarem PS Kyselov. 

 Přestupkovost vzniká zejména ve II. pololetí příchodem rekreantů.Zde jde zejména o 

rušení veřejného pořádku, nočního klidu, porušení Statutu Lipna, nocování nebo parkování 

mimo vyhrazené prostory. 

Mimo drobné přestupky řešila komise celkem 24 přestupků dalších. Vesměs se jedná o § 19 

Zákona 60/61 – narušování socialistického souţití. Z toho bylo 12 týkajících se místních 

obyvatel. Dále byly řešeny čtyři stíţnosti podle tohoto paragrafu a bylo zpracováno 23 

posudků, z nichţ 14 bylo na spojitost s alkoholem a podání alkoholu nezletilým. 

 Během roku byla dvakrát opravována dopravní značení v Černé a to vţdy po taneční 

zábavě. Pořadatelům se sice podařilo zajistit pořádek na sále, ale venku se podnapilá mládeţ 

vyřádila zejména na dopravních značkách. Koncem sezony došlo k několika větším krádeţím, 

největší asi za 12 tis. Kčs. Absolutní primát na všech přestupcích má alkohol.  

Civilní obyvatelstvo a ochrana státní hranice. 

 Ochrana státní hranice byla zákonem č.69 ze dne 11.6.1951 svěřena zvláště k tomuto 

účelu vytvořené ozbrojené sloţce Ministerstva vnitra – jednotkám Pohraniční stráţe. V tomto 

zákonu v § 1 se říká : …k zajištění pokojné výstavby socialismu v naší vlasti je třeba účinně 

chránit státní hranice před pronikáním všech nepřátel tábora pokroku a míru. Ochrana státní 

hranice je proto povinností kaţdého občana. 

Podle Vyhlášky FMV č.59/ 78 Sb. o pomocnících PS a k účinné pomoci obyvatelstva při 

ochraně státní hranice ČSSR, ustavují se jednotky PPS, které pomáhají PS… 

 V naší obci byla jednotka PPS vytvořena koncem padesátých let a po roce 1968 byla 

obnovena.Takto pracuje jednotka dodnes, má 32 členů, kteří jsou rozděleni do čtyř druţstev. 

Všechna druţstva mají titul „Vzorná“, taktéţ celá jednotka je nositelem tohoto titulu.  

22 členů PPS je nositelem odznaku „Vzorný PPS“, 4 členové jsou nositeli odznaku 

„Zaslouţilý PPS“, 3 členové byli oceněni odznakem „Za aktivní ochranu SHČSSR“, 2 

členové jsou nositeli medaile MV „Za ochranu SH ČSSR II.stupně“ a 1 člen má medaili „Za 

dobrovolnou spolupráci ve prospěch socialistické společnosti“. 

 Naše jednotka PPS v rámci soutěţe jednotek útvaru PS Lipno vyhlásila na rok 1988 

socialistický závazek, který byl podloţen závazky jednotlivců a jeho plnění se zhostila takto: 

- při ochraně státní hranice odslouţíme 3050 hodin – skutečnost byla 3 970,5 hodiny 

- pro Státní statek, Státní lesy a MNV odpracujem 152 hodin – skutečně bylo 162 

hodin 

- usušíme a dodáme Státnímu statku 35 q sena – splněno 70 q 

- druhotných surovin dodáme: papíru 375 kg – skutečnost 876 kg; textilu 70 kg – 

skutečnost 87 kg; ţelezo 500 kg – skutečnost 1140 kg;  barevné kovy  bez 

závazku, ale skutečnost 159 kg. 

- uspořádáme 5 přednášek a besed – uskutečněny však byly pouze 2 / pro 

onemocnění/ 

- ve spolupráci s příslušníky PS připravíme jednu brannou hru pro PO SSM – bylo 

splněno. 

Navíc byla spolu s útvarem PS uspořádána výstava fotografií „Ze ţivota pohraničníků“, 

kterou zhlédlo celkem 1806 občanů. Orgánům PS a SNB bylo předáno 23 poznatků týkajících 

se ochrany SH, porušení socialistické zákonnosti a podobně. 



Příslušníci jednotky PS potřebují do svých řad další poctivé občany naší obce a zejména 

mladé lidi. 

Přihlašovat se je moţno u velitelů jednotek PS Dobroslava Doleţala, Gustava Musila, Josefa 

Vály, Jana Frische a Jaroslava Zimmermanna. 

Autobusové linky v obci. 

 Hlavní linkou přes naší obec je trasa Větřní – Český Krumlov – Horní Planá. Další 

linkou je Lipno – Frymburk – Horní Planá, dále Frymburk – Horní Planá a Horní Planá – 

Praha / přes Týn n/ Vlt a Sedlčany/. 

Odjezdy z Černé směr Český Krumlov: 

4,37; 6,00; 7,05; 10,15; 12,50; 14,50; 15,30; 17,10; 17,30; 20,55. 

Odjezdy z Černé směr Horní Planá: 

6,20; 7,15; 7,30; 7,40; 9,31; 9,40; 11,01; 11,43; 13,26; 15,15; 15,28; 17,10; 19,10. 

Odjezdy z Černé směr Frymburk: 

7,10; 8,20; 9,15; 10,45; 11,40; 14,25; 15,15; 16,00; 17,10; 18,55. 

 Linky jezdící na Frymburk zabezpečují i spojení na Muckov, Bliţnou a Dolní Vltavici, 

spojení na Mokrou je linkou ve směru Český Krumlov. 

U kaţdého spoje je vţdy řada vysvětlivek, uvedené hodiny odjezdu neplatí samozřejmě denně 

– rozdíly jsou popsány v jízdním řádu. Zhruba lze říci, ţe v normálním dni se občan Černé 

v Pošumaví dostane do Českého Krumlova 9 x denně. 

Lodní doprava. 

 V sezoně od 1.května do 18 září musí být nejméně 50 osob. 

Z Černé na Lipno – odjezd 8,45; 11,50; 14,50 a 16,50. 

Z Černé do Horní Plané – odjezd 10,20; 12,20; 15,30 a 19,00 hodin. 

Ceník jízdného osobní dopravy na Lipně činí: 

z Černé  - do Lipna 14 Kčs; do Frymburku 9 Kčs; na Lojzovy Paseky 7 Kčs; na Jenišov 5 Kčs 

a do Horní Plané 6 Kčs. 

 Za objednané pouţití lodi pro uzavřenou společnost se počítá kaţdý ujetý km 

prázdnou lodí z jejího stanoviště do místa objednaného přistavení lodi a z místa ukončení 

přepravy do místa stanoviště – 20 Kčs a za kaţdých 15 minut pouţití lodi – 300 Kčs. 

Děti do 5 let se přepravují zdarma a to pouze 1 dítě v doprovodu. Děti ve věku 5 – 10 let jezdí 

za poloviční jízdné. 

Loupeţnická činnost zemských škůdců v okolí Černé v Pošumaví 

/ Retrozápis  - z VÝBĚRU č. 24/3 1987 str.46 – F.J.Čapek/ 

 Důleţitost a význam zemských stezek, spadajících pod budějovického hraničního 

komisaře, stoupala na významu zvláště v XVII. století, kdy vrcholily spory o dovoz soli 

z Rakouska a Bavor. Budějovická správa hraniční sahala od přechodu hranic z Freistadtu aţ 

po rakouskou část Mühlviertlu a byla velmi podrobně značená. Po těchto cestách šlo téměř 

veškeré zboţí, ale i vojáci a jejich doprovod.V českobudějovickém archivu se zachoval 

zajímavý dopis hlubockého hejtmana Jindřicha Hrocha z Pěšic ( r. 1641) se ţádostí na 

budějovické komisaře o pomoc v zásahu proti zemským škůdcům, působícím v okolí 

Schwarzbachu, nynější lipenské poklidné obce Černá v Pošumaví. 

 Lapkové v jiţních Čechách – to nebylo nic zvláštního ani nového, ovšem v takové 

míře a počtu, jak to líčí hejtman Hroch, to bylo vyjímečné. Hroch píše: „majíce jistou zprávu, 

tajiti nemohu, kterak nějací zemští škůdcové na ty vozy, kteréţ z Budějovic do Rakous 

vypraveny jsouc, ve Schwarzbachu třikráte nočně na ně udeřili a i ráno za nima na dvě míle 

((cca 14 km) se pustili, při kterýţ také z Hluboký vozy Jmti pana hraběte mýho s 12 

mušketýry a 3 dobrými rejtary sem vypravil. Vracejíce se pak zase týţ rejtaři zpátkem, 

dotčení škůdcové více neţ na 25 koních byli na ně udeřili, dva z koní shodivše, třetího škodně 

zranili. Dnešního dne pak majíce jistou avízi, ţe by okolo Schwarzbachu na ty vozy, kdyţ 

zase zpátkem by jeti měly jich očekávati měli a dostatečně škoditi chtěli. Tedy toho oumyslu 



jsem v 15 koních neb více, přizvajíc něco pěchoty sem osobně pro zapůjčení a přeprání 

takových škůdců podle vůle VMtí vůle vaší, majíce té naděje, ţe i z třeboňského panství něco 

lidu jízdného vypraveno bude“… 

 Dále hejtman Hroch píše, ţe i budějovičtí páni by měli přidat něco jezdců a všichni 

společně by se měli setkat ještě dnes večer v Lišově. Ačkoliv hejtman Hroch, mimo jiné 

zkušený „kriegsman“, jak o sobě tvrdí, neuvádí přesný počet škůdců a jeho číslo 25 jezdců, 

kteří byli viděni, jistě neodpovídalo skutečnosti. Chtěl se pojistit mohutným konvojem 

čítajícím téměř setninu vojáků. O tom, zdali mu bylo vyhověno se nezachovalo zpráv, protoţe 

zmiňovaný archivní materiál obsahuje jen došlou poštu. 

ZÁVĚREČNÉ    HODNOCENÍ. 

 
 Rok 1988 byl rokem, který přinesl celou řadu změn. Většina z nich a to 

v celonárodním měřítku, směřovala ke zlepšení současné situace, zejména v ekonomice státu. 

 Změny ve vedení naší obce, které se připravovaly více jak půl roku a nakonec se 

koncem roku uskutečnily, nebyly ani tak výsledkem celkových změn a myšlení, ale vzniklou 

situací kolem hlavních funkcionářů. Nemoc, která je postihla, způsobila určitou krátkodobou 

ţivelnost ve vedení obce. Ukázalo se, jak krátkozraké bylo nepřipravovat ţádné kádry, 

nedávat příleţitost mladým. Muselo být přece jasné, ţe jednou musí funkcionářské období 

skončit. Více jak dvacetileté působení se nutně v pozdějších letech projeví určitou stagnací. 

 Nový předseda MNV má chutě a elánu dost, hlavně, aby mu to v této náročné funkci 

dlouho vydrţelo. Určitě by měl mít dobrou oporu v nové tajemnici MNV a důleţitou roli 

z hledisla spolupráce a pomoci by mělo sehrát nové vedení VO KSČ. 

 V roce 1988 ţila obec tedy většinou těmito problémy. Některé úkoly socialistického 

závazku nebyly splněny a organizace NF stagnovaly. 

 Úkoly Letní turistické sezony však byly zvládnuty a ţádné zádrhele se nevyskytly. 

Rovněţ hospodářské organizace se vcelku vyrovnaly se svými úkoly. 

 Nastávající období však bude mnohem náročnější. Bude vyţadovat od všech 

funkcionářů, ale i od občanů změnu postoje k jednotlivým akcím, tak, aby to pomohlo 

zvelebovat a zkrášlovat ještě více naší obec. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÚVOD   DO   ROKU    1989. 

 
 Úkolem kronikáře je zaznamenávat dění ve všech důleţitých oblastech v obci, aby 

příští pokolení se mohla seznámit s kusem historie v místě, kde bude ţít a pracovat. 

Zápis do kroniky se provádí většinou v březnu a dubnu příštího roku a do té doby kronikář 

shromaţďuje řadu materiálů, pozoruje a zaznamenává počasí, ţivot v přírodě a ruch kolem 

sebe. Zúčastňuje se různých akcí, ale ve většině případů je odkázán na pomoc jiných, ať jiţ 

občanů, ale zejména institucí. 

 Naše obec není nijak velká, nic tak podstatného se kaţdoročně neděje, aby to mělo 

význam zaznamenávat do kroniky. 

Za celé období psaní zápisů do kroniky a zejména pak z reakcí občanů při jejím čtení a 

prohlíţení jsem zjistil, ţe téměř nikoho nezajímá zápis o tom, jak byl vyhlášen a plněn 

socialistický závazek, Jednotný plán kulturně-výchovné činnosti a další víceméně politické 

programy, které však byly součástí ţivota občanů a organizací a do kroniky bylo nutné je 

zapsat. 

 S nástupem nového vedení MNV v naší obci a změnou poslaneckého sboru se 

postupně přestalo „bazírovat“ na sestavení mohutného závazku za obec a vytvořil se skutečně 

pouze takový závazek, ve kterém se občané svobodně rozhodli, jak obci pomohou. Přestaly se 

vyhotovovat sáhodlouhé fascikly různých plánů a programů a byla snaha vytvořit něco 

potřebného pro obec skutečně a nikoliv na papíře. Snaha a moţnosti jsou však dva odlišné 

pojmy. Dědictví zanechané předchozím vedením obce, nepřinese moţnosti rychlé nápravy, 

vše najednou vypadá velmi komplikované a zdlouhavé. Řada problémů se zdá naprosto 

neřešitelných, coţ všechno poněkud souvisí s celým systémem ve státě. 

 Situace v roce 1989 se v naší zemi stále vyostřovala, konala se řada demonstrací a 

různých shromáţdění, která byla vţdy policejně zlikvidována. Na podporu policejních 

zákroků byla vyţadována od obyvatelstva podpora, zejména řadou podpisových akcí. 

 Všechno nakonec vyvrcholilo dne 17.listopadu 1989 zásahem pořádkových sil proti 

studentům v Praze. Studenti, k nimţ se přidali herci a další pracovníci kulturní fronty a 

posléze celý národ, se jiţ zastrašit nedali – začala „ sametová revoluce“. 

 

Sluţby MNV. 

 V roce 1989 poskytovalo sluţby v naší obci celkem 10 drobných provozoven. 

Vedoucím sluţeb byl Jan Rulíšek, fakturaci prováděl Vladimír Marek, referentem pro 

cestovní ruch byl Ludvík Měrka, hospodářskou a účetní Monika Záhorová a skladnicí Ingrid 

Cirhanová. 

 V provozovně sklenářství pracuje bývalý tajemník MNV Jan Frisch. Provozovna 

neměla stanoven ţádný plán zisku a celkově dosáhla 600 Kčs ztráty. 

Provozovnu kadeřnictví vedla Růţena Pešková a na plán 8 tis. Kčs zisku vykázala ztrátu ve 

výši 3 800 Kčs. 

LTS mělo dosáhnout zisku 846 tis. Kčs a skutečnost byla 771 tis. Kčs. Půjčovna loděk a 

dalšího sportovního náčiní měla utrţit 27 tis.Kčs a zaznamenala pouze 5 600 Kčs. Ubytovna, 

kterou má na starosti Eva Šmahelová, vykázala oproti stanovenému zisku 41 tis. Kčs celkem 

50 tis. Kčs.Provozovna kovo + zedník měla dosáhnout + 82 tis.Kčs a skutečně vykázala ztrátu 

25 700 Kčs. 

Nová provozovna malířství byla rovněţ ztrátová, namísto zisku 13 600 Kčs vykázala ztrátu 

35 100 Kčs. Provozovna vodoinstalatérství měla v plánu zisk 8 500 Kčs a vykázala ztrátu 



44 200 Kčs. Pouze doprava zaznamenala ziskovost, kde místo plánovaných 441 tis. Kčs bylo 

dosaţeno 644 tis. Kčs. 

Celkově měly Sluţby MNV v plánu příjmy ve výši 4 103 tis. Kčs a skutečně dosáhly 4 004 

tis. Kčs. Plánované výdaje byly ve výši 2 927 tis. Kčs a skutečné 2 922 tis. Kčs. 

Zisk byl ve sluţbách plánován celkově ve výši 1 176 tis. Kčs a bylo dosaţeno 1 082 tis. Kčs. 

Celkově tedy lze konstatovat, ţe všechny provozovny mimo dopravu byly v tomto roce 

ztrátové. Dělalo se tedy tak, ţe pro obec to nic nepřineslo, ale samozřejmě, ţe ani ne pro 

občany. Nemáme se tedy čím chlubit. Buď je špatně postaven plán nebo je špatná organizace 

práce a nezájem různých řemeslníků. 

Ekologie – Lipno volá o pomoc. 

 Místní aktiv ochránců přírody se obrátil na MNV Černá s deseti základními poţadavky 

k řešení: 

 uspíšení rekonstrukce objektu ÚNZ 

 podporu individuální výstavbě rodinných domků 

 kategorický zákaz výstavby rekreačních zařízení soukromých i organizací 

 zákaz stavění a rozšiřování veřejných tábořišť 

 přizpůsobení kapacity stávajících VT kapacitě hygienických zařízení 

 zajištění celoroční údrţby veřejných prostranství 

 vyvození účinných důsledků proti znečišťovatelům 

 příkaz vybudovat  čističku všem, kdo znečišťují vodní nádrţ nevhodnou kanalizací 

 určení skládky pevného odpadu 

 zajištění dostatečného mnoţství kontejnérů 

Ochránci poukazují na největší znečišťovatele – veřejná tábořiště MNV, Autokemp Svazarmu 

České Budějovice, hotel Racek, panelová restaurace i provoz lodní dopravy ČSAD Český 

Krumlov. Jejich poţadavky dále zahrnují stálý dozor nad čističkou odpadních vod v Bliţné, 

poukazují na znečišťování ţivotního prostředí ze strany Agrokombinátu Šumava a to zejména 

tím, ţe jsou nevhodné siláţní jámy, nevhodné skladování chlévské mrvy, pouţívání 

chemikálií, vytékání nafty a olejů.  

Upozorňují rovněţ na zdroj hygienicky nezávadné pitné vody vytékající z Tuhových dolů 

Bliţná s ročním mnoţstvím půl miliardy litrů, která prý je podle vyjádření hygieniků vhodná 

bez jakékoliv úpravy pro kojence. 

 Ve většině svých poţadavků mají ochránci pravdu, za celá dlouhá léta se pro zlepšení 

ţivotního prostředí mnoho neudělalo a také bude potřeba určité doby neţ se vše postupně 

změní. 

Pobočka ochránců přírody funguje jiţ několik let a nikdy na tyto různé nešvary nepoukazovali 

– se svými poţadavky přišli aţ po listopadu 1989 a v souvislosti s tím, poţadují rovněţ 

odvolání nebo odstoupení zkompromitovaných funkcionářů MNV. 

 V souvislosti s vyhlášením II. ochranného pásma Lipna, připravovaným vyhlášením 

Šumavského národního parku, otevřením hranic západnímu světu a tím značnému přílivu 

cizinců, je jasné, ţe všem těmto nastíněným poţadavkům a otázkám bude nutné věnovat 

maximální pozornost. 

Jak dál časopisem? 

 Je dobré, kdyţ má obec svůj časopis a ještě lepší je, kdyţ ho dokonce občané čtou. 

Snaţil jsem se časopis Ostříţ dělat tak, aby byl pro občany zajímavý a nebyl jen snůškou 

různých politických úvah, připomínek různých výročí a podobně. Přesto to nebylo ono. Ke 

všemu se ještě často přiřadila nečitelnost namnoţených čísel a tak jsme se rozhodli nechat 

časopis tisknout v tiskárně Český Krumlov. Zpracovat podklady pro celý časopis je dost 

zdlouhavé a namáhavé, zejména pokud to dělá jeden člověk. Nechci se litovat, ale vůbec 

nikdo mi nepomohl. Jezdil jsem kaţdý den do práce do Horní Plané a při mé hospodářské 

funkci jsem měl nedostatek času na shánění potřebných materiálů. Zpracoval jsem první číslo 



nového Zpravodaje, jak byl časopis nazván a měl dobrou snahu pokračovat dále. Přes řadu 

upozorňování mnoha funkcionářů, přes MV NF i soukromým rozhovorem s některými 

občany, jsem nedostal ani jeden příspěvek. Je samozřejmé, ţe tedy aţ do konce roku ţádný 

časopis nevyšel.Teprve začátkem roku 1990 projevili představitelé Občanského fóra snahu 

pomoci, coţ se skutečně stalo, já pomohl s prvním číslem obnoveného Zpravodaje a vše jsem 

jim předal. Myslím, ţe časopis bude v dobrých rukou./ kronikář obce   F.Z. / 

Základní škola. 

 Naše Základní škola je v letošním roce opět trojtřídní. Vyučuje se samostatně 

v 1.post.ročníku a ve 4.post.ročníku. Druhý a třetí post.ročník jsou spojeny v jednu třídu. 

Učitelský sbor se rovněţ nezměnil. Jiţ v minulém školním roce musel odejít do invalidního 

důchodu ředitel Jaroslav Zimmermann. Po jeho smrti byl jmenován ředitelem Milan Strejc. 

Pravidelné vyučování bylo zahájeno 4.září 1989. 

Od září do listopadu děti navštívily jiţ tři představení v rámci systému „Mládeţ a kultura“. 

 V rámci momoškolní činnosti pracují na škole tyto zájmové útvary: 

- cvičení pro starší ţáky vede sl.Uhlířová a pro mladší ţáky manţelé Kučerovi 

- krouţek modelářský a krouţek foto vede Vladimír Vyšohlíd 

- elektrokrouţek /viz dále / 

- pionýrský oddíl 1.vede Romana Kubišová, 2.oddíl Marie Lávičková, 3 a 4.oddíl 

nepracují, Marie Vyšohlídová odstoupila 

V podzimních měsících ţáci dokončili sběr léčivých bylin. Za pozornost stojí, ţe ţáci naší 

školy obsazují kaţdoročně v soutěţi ve sběru léčivých rostlin jedno z předních míst. 

Prováděl se rovněţ sběr druhotných surovin, zisk se věnuje na fond solidarity. 

V jarních měsících se ţáci zúčastní plaveckého výcviku ve Volarech. 

Počty ţáků ve třídách neustále klesají, přeţije naše škola rok 2000? Mají mladí v naší 

obci podmínky pro to, aby zde spokojeně zůstávali, nebo je necháme odcházet? Obec zestárla, 

stala se centrem rekreace. Lidé sem jezdí za odpočinkem, přírodou, nadýchat se čerstvého 

vzduchu. Naši mladí zase odcházejí do měst, zakládají tam rodiny, pořizují si byty, do naší 

obce se rádi vracejí, ale jen na dovolenou, na rekreaci. Proč asi? 

Elektrokrouţek na škole. 

 Při ZŠ začal v tomto školním roce svoji činnost elektrokrouţek, který vedou manţelé 

Kučerovi, bytem Bliţná. Oba jsou zaměstnáni v Aritmě Hořice a svému oboru rozumějí a 

dětem tak mohou mnoho dát. 

Do krouţku chodilo 9 ţáků první aţ čtvrté třídy. Děti se zde naučí základům v oboru elektro a 

to např. základní schématické značky, jednoduché zapojení, pájení, ale i práci se dřevem.  

Jiţ nyní se mohou pochlubit svým prvním výrobkem, kterým je stavebnice slouţící k zapojení 

jednoduchých elektroobvodů. 

Kolem borovice. 

 V únoru se na Bliţné uskutečnil jiţ druhý ročník branně-sportovního odpoledne, 

nazvaný „Kolem borovice“.Na přípravě a zdárném průběhu se podíleli mladí poţárníci 

z Bliţné, poţárníci dospělí a členové Občanského výboru. Tato akce měla mít původně ráz 

lyţařského výletu, ovšem zima, skoupá na sníh, překazila záměry pořadatelů a donutila je 

vymyslet náhradní program. Soutěţilo se v mnoha různých disciplinách, jako překonávání 

terénních překáţek, skok přes potok, ručkování po laně, hod šiškou na cíl a hledání pokladu. 

V cíli se účastníkům závodu podával teplý čaj a byl připraven oheň na opékání uzeniny.  

 Sportovního odpoledne se zúčastnilo 35 mladých sportovců. S tak velkou účastí se 

nepočítalo. 

„Plamen“  v jízdárně. 

 V zámecké jízdárně v Českém Krumlově se v listopadu konal branný závod mladých 

poţárníků – Plamen. Díky pochopení Státního zámku a hradu vedla trasa závodu zámeckou 

zahradou. Vyuţilo se k tomu blízkosti zámecké jízdárny, v jejímţ předsálí připravil městský 



dům kultury po celé sobotní dopoledne videoprogramy, které tak vyplňovaly prostory mezi 

plněním jednotlivých disciplín.Celý branný závod probíhal při dobré organizaci pro 

spokojenost všech mladých a dalších zúčastněných. 

 Dorostenky našeho poţárního sboru se dělily o 1. místo s děvčaty z Malont. 

Exkurze jeskyňářů. 

 Jihočeští speleologové konající při svých setkáních exkurze do různých zajímavých 

míst Jihočeského kraje, navštívili také podzemní vápencové lomy u osady Muckov a přišli prý 

si na své. 

Rozsah není sice velký, jeskyně je však zajímavá, ovšem za poslední léta zdevastovaná a pro 

široké vyuţití celkem nepřijatelná. 

Jachetní oddíl – Modrá stuha Lipna. 

 Modrá stuha Lipna jiţ neodmyslitelně patří k Lipnu a naší obci. Velké hemţení nastalo 

v době od 1 do 6.července. Vedle Modré stuhy probíhal i přebor ČSR, pohárový závod ČSSR, 

přebor „prknařů“ a další. Vystřídalo se zde přes 880 závodníků našich i zahraničních.  

Počasí jachtařům většinou přálo a na hladině Lipna to také bylo vidět. Potvrdilo se, ţe 

jachting patří mezi oblíbené a rozšířené sporty. 

Pořadatelem všech závodů byla vţdy TJ Černá v Pošumaví a vţdy se zhostila pořadatelství na 

jedničku. 

Jachty na Lipně.  

 Skutečností se stal dlouholetý sen ledních jachtařů – uspořádání závodu na zamrzlém 

Lipenském jezeře. 

Byla to právě letošní zima, která to umoţnila. Vlivem oblevy sníh roztál a hladina Lipna se 

zaskvěla čistým a potřebně silným ledovým krunýřem. K tomu se dá přidat i celodenní 

sluneční jas a potřebná síla větru a podmínky jsou přímo vynikající. 

Nejlépe připraveni byli závodníci Jiskry Třeboň, pro domácí byl samozřejmostí start MUDr. 

Alexandra Jegorova a jeho manţelky. 

Ocenit je třeba zejména Karla Smetanu z pořadatelské TJ Černá v Pošumaví. 

 

Z  E  M  Ě  D  Ě  L  S  T  V  Í. 

 
 Rok 1989 byl určitým mezníkem v dosavadním pracovním koloběhu nejen provozu 

Černá, ale celého státního podniku Agrokombinát Šumava v Českém Krumlově. 

 V úterý 14. března bylo v zámecké jízdárně shromáţdění dříve zvolených delegátů na 

všech provozech a ti zde právě tento den volili nového ředitele. 

Na tuto funkci byli navrţeni tři kandidáti: dosavadní ředitel AKŠ ing. Bohuslav Olšan, jeho 

výrobně – technický náměstek ing. Vladimír Brablec a dosavadní ředitel odštěpného závodu 

Vimperk ing. Jaroslav Zámečník. A právě ten byl naprostou většinou delegátů zvolen novým 

ředitelem Agrokombinátu. Ze 409 odevzdaných hlasů jich nový ředitel obdrţel 272. 

Ve svém prvním vystoupení poděkoval ing. Zámečník za projevenou důvěru a oslovil 

přítomné větou: „Čeká nás tvrdá práce“. 

 Volbě ředitele vţdy předcházely volby do shromáţdění delegátů a do Rady pracovního 

kolektivu.Jednotliví delegáti se prostřednictvím DV ROH navrhovali na všech provozech a na 

uvedeném shromáţdění v jízdárně pak byli většinou zvoleni. Z naší obce byli jako delegáti 

zvoleni: z provozu Černá – Pavel Wudy, ing. Pavel Sarauer, Růţena Hlávková a Petr Badáň; 

Z provozu technických sluţeb – Václav Čábela, Václav Pivec a helena Puritscherová. 

Delegátem za provoz Horní Planá byl zvolen ing. František Záhora, který byl na shromáţdění 

rovněţ zvolen členem 21 –členné Rady pracujících, zastupujících 880 zaměstnanců 

Agrokombinátu. 

 V tomto roce došlo i ke změně ředitele odštěpného závodu Frymburk. Po 20-ti letém 

působení ve funkci odešel do důchodu Stanislav Dvořák a od 1.6. 1989 byl ředitelem 



jmenován ing. Bronislav Gloga, dosavadní technický náměstek ředitele, který přišel na závod 

Frymburk z funkce zootechnika OZ Vimperk. Výrobním náměstkem OZ Frymburk byl 

jmenován Jaroslav Zámečník, který byl na závod dosazen z funkce zootechnika OZ Kájov. 

 Na provoze Černá pokračoval ve funkci vedoucího Pavel Wudy, agronomem se stal 

ing. Libor Hájek, mechanizátory pak Josef Záškoda a Věra Štibraná, zootechniky ing. Pavel 

Sarauer, Hedvika Přibylová a Vlastimil Pekárek. Ekonomkou byla Jana Bártková. 

 Provoz měl na tento rok v plánu 93 pracovníků, skutečně jich bylo 91. Vytvořili čistou 

produkci ve výši 67 667 Kčs na jednoho pracovníka, kdyţ plán byl 64 217 Kčs. Na mzdách 

bylo vyplaceno 3 599 tis. Kčs, coţ znamenalo 3 517 Kčs průměrné měsíční mzdy. 

Celkové výnosy činily 21 417 tis. Kčs na plán 18 334 tis. Kčs, ovšem náklady byly zase vyšší 

o 3 042 Kčs a činily 20 842 Kčs. Celkově byl vytvořen zisk ve výši 571 tis. Kčs, coţ bylo o 

41 tis. Kčs více neţ určoval plán. 

Rostlinná výroba. 

 Pěstování rostlinných produktů je v posledních létech stále obtíţnější. Přrodní 

klimatické podmínky jsou natolik rozmanité, ţe ovlivňují průběh vegetace doslova kaţdý den. 

Stane se pak to, co tento rok, kdy doslova pěkné porosty obilovin v posledním období před 

sklizní, díky nevhodnému počasí, vyloţeně zklamou. Nepovedla se ani výroba stonkového 

lnu, ani výroba objemné píce. 

 V obilovinách vyrobil provoz Černá celkem 1 547,5 tuny na 540 ha, coţ znamená 

výnos 2,87 t/ha.Plán činil 1740 t a výnos 3,22 t/ha. 

 Stonkového lnu bylo vyrobeno 125,5 t na ploše 55 ha, kdyţ v plánu se předpokládalo 

200 tun. Průměrný výnos byl 2, 77 t/ ha, trţba činila 4 852 Kčs z jednoho hektaru, 66,6% bylo 

prodáno ve III. jakostní třídě a zbytek ve čtvrté. 

 Objemné píce bylo vyrobeno 19 290,8 tun na plán 19 500 tun. Průměrné zařazení 

siláţí v jakostních třídách bylo 3,1, v 1.třídě neměl provoz zařazenu ţádnou siláţ ani senáţ, 

nejvíce 44% bylo aţ ve IV.jak. třídě. 

Ţivočišná výroba. 

 Provoz choval celkem 875 kusů skotu, z toho 559 krav a 83 ks mladého chovného 

skotu. 

Na dojnici bylo vyrobeno 4 182 l na plán 3 820 l. Velkově pak provoz vyrobil 

2 273 771l mléka a do mlékárny bylo dodáno 2 136 697 l na plán 1 980 000 l mléka. V I. 

jakostní třídě bylo zařazeno 86,66% mléka. 

Průměrná realizační cena mléka činila 4,634 Kčs. 

 Průměrný přírustek telat byl 0, 751 kg / ks / den a u jalovic 0,623 kg/ks/den. 

Celkem bylo vyrobeno 22 778 kg u telat, 27 545 kg u jalovic a 197 549 kg drůbeţího masa. 

Celková výroba masa byla vyšší o 21 172 kg. 

Dojivost podle stájí v jednotlivých létech: / v litrech na dojnici a rok / 

 

S t á j 1987 1988 1989 

Mokrá 3 687 3 814 4 424 

Bliţná 4 157 3 902 4 252 

Černá KS 4 165 3 938 4 143 

Muckov I. 3 672 3 715 3 986 

Muckov II. 3 300 3 396 3 807 

 

Ve zpeněţování jatečných zvířat byla cena za 1 kg skotu celkem 24,13 Kčs, z toho za krávy 

23,81 Kčs, za telata 18,86 Kčs, za mladý chovný skoz 27,98 Kčs a za brojelry 18 Kčs.  

Celková produkce  ŢV byla dosaţena ve výši 16 092 tis. Kčs na plán 15 392 tis. Kčs. 

 Přestoţe provoz Černá dosáhl poměrně příznivého výsledku v ţivočišné výrobě, oblast 

rostlinné výroby byla pozadu a především vysoké byly náklady. 



Provoz Černá tento rok kooperoval při sklizni objemné píce s provozem Horní Planá, 

spolupráce byla dobrá, ale pro Černou neuspokojivá.Štěstěna se k Černé nepřiklonila, 

v období dobrého počasí se zrovna sklízelo na Horní Plané a i její výsledky v objemné píci 

byly na dobré úrovni, stejně tak jako kvalita píce. 

DOVĚTEK. 

 Dne 16. listopadu zemřel bývalý ředitel Statku Frymburk Stanislav Dvořák, dlouholetý 

hospodářský, ale především stranický funkcionář. Hned druhý den – 17.listopadu 1989 – 

začala „sametová „ revoluce. Od té doby se udála v celém našem státě převratná změna a 

samozřejmě se to dotklo i zemědělství. V počátku této kapitoly popisuji zvolení ing. Jaroslava 

Zámečníka ředitelem Agrokombinátu Šumava, nyní musím konstatovat, ţe pod tlakem byl 

nucen ing. Zámečník oznámit koncem roku své odstoupení z funkce. Došlo k němu počátkem 

roku 1990 a řízením Agrokombinátu byl pověřen ekonomicko-obchodní náměstek ing. 

Jaroslav Vlasatý. 

 Vše spělo ke změnám i na závodě Frymburk. Nebylo to však tak rychlé jako v jiných 

organizacích. 

Na provoze Černá k ţádným změnám nedošlo. 

Závodní kuchyně Černá. 

 Celkem bylo ve zdejší závodní kuchyni prodáno 41 743 jídel, materiálový náklad na 1 

jídlo činil 6,81 Kčs a mzdový náklad 2, 36 Kčs. 

Normovaná spotřeba byla 292 199 Kčs a skutečná 284 316 Kčs. 

Dovolená, rekreace, sluţby. 
  

Kaţdým rokem se opakuje stejný obrázek. S nástupem LTS oţivnou břehy Lipenské 

nádrţe, zněkolikanásobí se počty obyvatel, vytvářejí se fronty před kaţdým obchodem.Na 

mohutný nápor turistů nejsme v naší oblasti stále ještě připraveni. Kaţdoročně se sice něco 

vylepší na tábořištích nebo kempech, ale v oblasti zajištění obchodní sítě přetrvávají stále 

problémy, zejména v nedostatku pracovních sil – prodavaček. Jednota Kaplice má ustavičné 

problémy s obsazením samoobsluhy v Černé, která i po určitém rozšíření, neodpovídá stále 

potřebám. Např.ze zabudovaných dvou pokladen není celý rok jedna vůbec v provozu, do 

oběhu se dává nízký počet košíků, aby prodavačky měly přehled, takţe se tvoří fronty aţ na 

silnici. 

 Ještě horší je situace v prodejně smíšeného nepotravinářského zboţí, která bývá velmi 

často zavřená. Slavné to není ani s prodejnami masa a zeleniny. 

Poměrně dobře se nakupuje v kioscích u panelové restaurace a především v kiosku Olšina. 

 V denním tisku se objevují různé články a úvahy týkající se spokojenosti návštěvníků 

u Lipna, nedostatky v prodejní síti, ochrana přírody a další.  

Například deník Práce přinesl dne 14.6 článek Jaroslava Fišera nazvaný „Na cestě 

k šumavskému moři“, kde se pochvalně vyjadřuje o autokempu MNV Černá v Olšině a 

rovněţ i o autokempu Svazarmu České Budějovice. 

Josef Provázek zase uvádí v Jihočeské pravdě dne 10.8 jak si udělal se svou rodinou 

jednodenní výlet do Černé v Pošumaví a nakonec to vzal kolem celého Lipenského jezera. 

 O sluţbách MNV a ekologii jsem se jiţ zmínil. Naše obec by potřebovala sluţby ještě 

více rozšířit, zejména v prodejní síti. Je naděje, ţe by se situace měla postupně zlepšovat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 
 K 31.12.1989 ţilo v naší obci celkem 789 obyvatel. Z toho bylo v samotné Černé 563, 

v osadě Bliţná 103, na Muckově 53, v Mokré 33, na Pláničce a v Dolní Vltavici po 18 a na 

Jestřábí ţil 1 občan. 

N a r o z e n é     d ě t i. 

Celkem se v tomto roce narodilo 16 dětí a z nich bylo 11 holčiček. 

12.ledna -  Martin DRTINA    Soňa a Martin Drtinovi 

5. března -  Martin ČERTICKÝ    Jana a Jan Čertických 

7. března -  Lucie HRUBEŠOVÁ   Ivana a Karel Hrubešovi 

15.března -  Nikola VLČKOVÁ    Jana Korešová 

27.dubna -  Josef ČERNÝ   Zdena a Josef Černých 

25.dubna -  Romana HOMOLKOVÁ  Olga a Roman Homolkovi 

28.dubna -  Dagmar DAŇOVÁ   Věra a Jan Daňovi 

29.května -  Petra ŠTĚRBOVÁ   Jiřina a Petr Štěrbovi 

22.července -  Jaromír VALÍČEK   Alena Valíčková 

26.září  -  Gabriela RŮŢIČKOVÁ  Gabriela a Václav Růţičkovi 

26. září -  Veronika TEMJÁKOVÁ  Zdenka Temjáková 

25.října -  Jana PECHOVÁ   Eva Valíčková a Jiří Pecha 

28.listopadu -  Nikola SZALAJOVÁ  Růţena Szalajová a Vlastimil Řáda 

16. prosince -  Veronika PAJPACHOVÁ  Šárka a Augustín Pajpachovi 

18. prosince -  Bohumil POLÁK   Helena a Miloš Polákovi 

18. prosince -  Veronika KASÍKOVÁ  Růţena a Jaroslav Kasíkovi 

Z e m ř e l í     o b č a n é. 

V roce 1989 zemřelo 10 našich spoluobčanů. 

19. ledna -  Josef NĚMEČEK  -  68 let – u Státních statků, Techn. sluţby  

17. února -  Adelheid FLÖRINGOVÁ -  58 let – z Bliţné, v ŢV St. statků 

16. dubna -  Adolf BIGAS  -  62 let -  z Muckova, v RV St. statků 

5. května -  František ŠPAČEK  -  74 let –  

7. května -  Bohuslav WOLSKI  -  61 let – Techn. sluţby St. statku, mlynář 

10. května -  Věruška BENEŠOVÁ -  75 let 

2. června -  Karel NOVÁK  -  39 let – elektrikář 

14.června -  Vojtěch ČAPEK  -  70 let  - VO3 a Statky 

28. září - Jaroslav ZIMMERMANN -  57 let -  ředitel školy a předseda MNV 

Jaroslav Zimmermann přišel do obce v roce 1964 jako učitel na Základní školu, postupně se 

stal ředitelem, kterým byl až do letošního roku a po volbách v roce 1966 se stal předsedou 

MNV, ve funkci do konce roku 1988. 

17. prosince -  Josef MACHKA  - 67 let – provoz Černá, skladník 

 

 

  

 

V této kronice bude nyní následovat úplný abecední seznam všech obyvatel naší obce 

sestavený z podkladů evidence obyvatelstva na MNV, spolu s bydlištěm.  

Poslední úplný seznam všech obyvatel jsem uvedl v zápise za rok 1979. Nyní po deseti letech 

je moţno porovnat k jaké migraci obyvatel dochází. Stav je přesně k 31. 12. 1989.  

 

 



 

 

S  e  z n  a  m     o b y v a t e l    n a š  í   o b  c  e    a    j e j i c h    b  y  d  l  i  š  t  ě. 

 

Augsten Vilém  -  Černá 88 Augstenová Anna  -  Černá 88 

Apltauer Vladimír  -  Bliţná 2 Apltauerová Rudolfa  -  Bliţná 2 

Apltauer Lukáš  -  Bliţná 2 Bandura Michal  -  Černá 101 

Bandura Petr   -  Černá 101 Bandura Michal  -  Černá 101 

Bandurová Anna  -  Černá 101 Badáň Petr   -  Černá 119 

Badáňová Ivana  -  Černá 119 Badáň Petr   -  Černá 119 

Baník Miroslav  -  Černá 99 Baníková Marie  -  Černá 99 

Bárta Antoním  -  Plánička 15 Bártová Bohumila  -  Plánička 15 

Bárta František  -  Černá 31 Bartoň Petr   -  Muckov 24 

Bartoňová Miroslava  -  Muckov 24 Bartoňová Eva  -  Muckov 24 

Bartoň Petr   -  Muckov 24 Bartoň Pavel   -  Muckov 24 

Bednář Jiří   -  Černá 36 Benedikt Josef  -  Bliţná 5 

Benedikt Petr   -  Bliţná 5 Benediktová Anna  -  Bliţná 5 

Benediktová Veronika -  Bliţná 5 Benedikt Adam  -  Bliţná 5 

Benedikt Tomáš  -  Bliţná 5 Benedikt Josef  -  Bliţná 5 

Beneš Jaroslav  -  Černá 13 Beran Josef   -  Černá 25 

Beranová Marie  -  Černá 25 Bigas Milan   -  Muckov 14 

Bigas Jan   -  D. Vlt.55 Bigas Jan   -  Černá 10 

Bigas Štěpán   -  Černá 4 Bigas František  -  D. Vltav.55 

Bigasová Růţena  -  Černá 4 Bigasová Veronika  -  D. Vltav.55 

Bigas Petr   -  D. Vlt.55 Bigasová Anna  -  Černá 10 

Bigas Jan   -  Černá 10 Bigasová Marie  -  Muckov 14 

Bigasová Hana  -  Černá 10 Bigasová Květoslava  -  Černá 10 

Brabec Vítězslav  -  Černá 60 Brabcová Iva   -  Černá 60 

Cirhan Jaroslav  -  D.Vlt.1 Cirhanová Ingrid  -  D. Vltav.1 

Cirhanová Jana  -  D.Vlt.1 Císař Josef   -  Černá 36 

Císař Josef   -  Černá 36 Císař Jiří   -  Černá 36 

Cśař Marek   -  Černá 36 Císařová Anna  -  Černá 36 

Císařová Terezie  -  Černá 36 Císařová Marie  -  Černá 36 

Čapek František  -  Černá 27 Čapková Marie  -  Černá 27 

Černý Josef   -  Černá 75 Černá Alţběta   -  Černá 75 

Ing. Černý Josef  -  Černá 75 PaedDr.Černá Zdena  -  Černá 75 

Černá Hana   -  Černá 75 Černý Josef   -  Černá 75 

Čertický Jan   -  Bliţná 10 Čertická Anna   -  Bliţná 10 

Čertický Ivan   -  Bliţná 10 Čertický Jan   -  Bliţná 5 

Čertická Jana   -  Bliţná 5 Čertický Michal  -  Bliţná 5 

Čertický Jan   -  Bliţná 5 Čertická Jana   -  Bliţná 5 

Čertický Martin  -  Bliţná 5 Čertická Lenka  -  Bliţná 10 

Číţek Zdeněk   -  Bliţná 28 Číţek Zdeněk   -  Bliţná 28 

Číţková Anna   -  Bliţná 28 Čunát Vladimír  -  Černá 94 

Čunátová Drahomíra  -  Černá 94 Čurda Vladimír  -  Černá 25 

Čurda Miroslav  -  Bliţná 23 Čurdová Věra   -  Bliţná 23 

Čurdová Kateřina  -  Bliţná 23 Čurdová Lucie  -  Bliţná 23 

Čurdová Anna   -  Černá 27 Čurda David   -  Černá 27 

Čurdová Růţena  -  Černá 25 Daniel Josef   -  Černá 9 

Danielová Jana  -  Černá 9 Daniel Martin   -  Černá 9 



Danihelka Jindřich  -  Bliţná 29 Danihelková Ingeborg -  Bliţná 29 

Danko Ladislav  -  Bliţná 11 Danielová Kateřina  -  D.Vltav.39 

Daňo Jan   -  Černá 118 Daňová Věra   -  Černá 118 

Daňo Jiří   -  Černá 118 Daňo Jan   -  Černá 118 

Daňová Dagmar  -  Černá 118 Dirbák Šimon   -  Muckov 10 

Dirbáková Veronika  -  Muckov 10 Dirbáková Květoslava -  Muckov 10 

Dirbáková Julie  -  Bliţná 23 Drtina Petr   -  Černá 76 

Drtina Martin   -  Černá 76 Drtinová Marta  -  Černá 76  

Drtinová Soňa   -  Černá 76 Drtina Martin   -  Černá 76 

Doleţal Dobroslav  -  Plánička 2 Doleţalová Alena  - Plánička 2 

Doleţalová Andrea  -  Plánička 2 Doleţalová Martina  -  Plánička 2 

Dub Jan   -  Černá 110 Dub Petr   -  Černá 110 

Dubová Marie   -  Černá 110 Dubová Michala  -  Černá 110 

Dvořáková Jindřiška  -  Černá 66 Dvořáková Lucie  -  Černá 66 

Ďurana Štefan   -  Jestřábí 36 Fikar Jan   -  Černá 5 

Fikarová Anna  -  Černá 42 Fikarová Věra   -  Černá 5 

Fikar Miroslav  -  Černá 5 Fikar Jan   -  Černá 5 

Fleischmann Vladislav -  Bliţná 5 Fleischmannová Ivana -  Bliţná 5 

Fleischmann Jan  -  Bliţná 5 Florek Pavel   -  Muckov 17 

Florek Viktor   -  Muckov 17 Florková Pavla  -  Muckov 17 

Flöring Helmut  -  Bliţná 27 Flöring Helmut  -  Bliţná 27 

Flöring František  -  Bliţná 27 Frantíková Eva  -  Bliţná 1 

Frýdecký Martin  -  Černá 96 Folta Jaroslav   -  Černá 27 

Foltová Dana   -  Černá 27 Folta Martin   -  Černá 27 

Friedl Zdeněk   -  Černá 17 Friedl Karel   -  Černá 17 

Friedl Otta   -  Černá 17 Friedlová Ivona  -  Černá 17 

Friedl Martin   -  Černá 19 Friedlová Arnoštka  -  Černá 101 

Frisch Jan   -  Černá 46 Frischová Anna  -  Černá 46 

Fučík František  -  Černá 100 Fučíková Jana   -  Černá 100 

Fučíková Pavla  -  Černá 100 Fučíková Petra  -  Černá 100 

Fučíková Eva   -  Černá 100 Gaţák Štěpán   -  Muckov 16 

Gaţáková Anna  -  Muckov 6 Gaţáková Jaroslava  -  Muckov 16 

Gregar Milan   -  Černá 43 Gregarová Johana  -  Černá 43 

Gregarová Jana  -  Černá 43 Gyirbáková Marie  -  D.Vltav.39 

Haberlandová Lenka  -  Černá 24 Haberlandová Veronika -  Černá 24 

Hadraba Jan   -  Černá 9 Hadrabová Marie  -  Černá 9 

Haiţman Jiří   -  Černá 32 Hampl Bohumil  -  Černá 36 

Hampl Bohumil  -  Černá 23 Hampl Milan   -  Černá 36 

Hamplová Jaroslava  -  Černá 36 Hamplová Jaroslava  -  Černá 36 

Harazim Ondřej  -  Černá 73 Harazimová Ludmila  -  Černá 73 

Harazimová Kateřina  -  Černá 73 Harazimová Aneta  -  Černá 73 

Hlávka Josef   -  Černá 9 Hlávková Růţena  -  Černá 9 

Hlávka Radek   -  Černá 9 Hlávková Štěpánka  -  Černá 9 

Holá Marie   -  Mokrá 35 Holub Zdeněk   -  Černá 9 

Holub Václav   -  Černá 9 Holub Zdeněk   -  Černá 9 

Holub František  -  Černá 100 Holub František  -  Černá 100 

Holubová Jaroslava  -  Černá 100 Holubová Marie  -  Černá 17 

Holub Martin   -  Černá 17 Holubová Růţena  -  Černá 9 

Homolka Jan   -  Černá 104 Homolka Miroslav  -  Černá 104 

Homolková Libuše  -  Černá 104 Homolková Eva  -  Černá 104 



Homolka Roman  -  Černá 22 Homolková Olga  -  Černá 22 

Homolka Jan   -  Černá 22 Homolková Romana  -  Černá 22 

Horáková Alena  -  Černá 4 Horečný Stanislav  -  Bliţná 30 

Horečná Antonie  -  Bliţná 30 Horečná Alena  -  Bliţná 30 

Horečný Martin  -  Bliţná 30 Hovorka Václav  -  Černá 36 

Hovorková Marie  -  Černá 36 Hovorková Hana  -  Černá 36 

Hovorková Petra  -  Černá 36 Hrubeš Karel   -  Černá 25 

Hrubešová Ivana  -  Černá 25 Hrubešová Lucie  -  Černá 25 

Hudecová Marcela  -  Černá 17 Jakeš Zdeněk   -  Černá 23 

Jakešová Marie  -  Černá 23 Jakešová Eva   -  Černá 23 

Jakeš Zdeněk   -  Černá 23 Jakeš Jan   -  Černá 23 

Jedlička Imrich  -  Černá 27 Jedlička Pavel   -  Černá 25 

Jedlička Petr   -  Černá 25 Jedličková Barbora  -  Černá 25 

Jedličková Aneţka  -  Černá 27 Johan Josef   -  Muckov 18 

Johanová Jana   -  Muckov 18 Johan Josef   -  Muckov 18 

Johan Lubomír  -  Muckov 18 Johan Jan   -  Muckov 18 

Juklová Ţofie   -  Mokrá 11 Juročko Jan   -  Plánička 6 

Juročková Marta  -  Plánička 6 Kadlec Josef   -  Černá 66 

Kaljánko Petr   -  Černá 4 Kaljánko Petr   -  Černá 36 

Kaliánko Karel  -  Muckov 17 Kaliánko Karel  -  Muckov 17 

Kaliánková Ţaneta  -  Muckov 17 Kaliánková Juliána  -  Muckov 9 

Kantor Stanislav  -  Černá 100 Kantorová Marie  -  Černá 100 

Kantorová Vanda  -  Černá 100 Kantor Petr   -  Černá 100 

Kaprálová Boţena  -  Černá 23 Kaprálová Renáta  -  Černá 23 

Kaprál Miloslav  -  Černá 23 Kaprálová Jana  -  Černá 23 

Kaprál Vladimír  -  Černá 23 Kasal Vladimír  -  Černá 111 

Kasalová Jaromíra  -  Černá 111 Kasalová Dagmar  -  Černá 111 

Kasalová Karla  -  Černá 111 Kasal Miroslav  -  Černá 111 

Kasík Jaroslav   -  Černá 25 Kasíková Růţena  -  Černá 25 

Kasíková Jaroslava  -  Černá 25 Kasíková Iveta  -  Černá 25 

Kasíková Veronika  -  Černá 25 Kellner Zdeněk  -  Bliţná 1 

Kellnerová Andrea  -  Bliţná 31 

Kiněvová Ludmila  -  Bliţná 2 Klein Rudolf   -  Muckov 21 

Klementová Aneţka  -  Černá 96 Klouda Miroslav  -  Černá 4 

Knotková Marie  -  Mokrá 11 Knotková Anna  -  Mokrá 11 

Knotková Anna  -  Mokrá 11 Knotek David   -  Mokrá 11 

Knotková Alena  -  Mokrá 11 Köhlerová Miloslava  -  Muckov 19 

Kollár Miroslav  -  Černá 27 Kolář Václav   -  Černá 92 

Kopečková Věra  -  Černá 61 Koutný Zdeněk  -  Černá 112 

Koutný Zdeněk  -  Černá 112 Koutná Marcela  -  Černá 112 

Korčák František  -  Černá 58 Korčáková Anna  -  Černá 58 

Koreš Stanislav  -  Černá 17 Korešová Vlasta  -  Černá 17 

Korešová Markéta  -  Černá 17 Korešová Marie  -  Černá 17 

Kortán Stanislav  -  Černá 78 Kortán Pavel   -  Černá 78 

Kortánová Hana  -  Černá 78 Kosiarská Věra  -  Černá 101 

Kosiarský Roman  -  Černá 101 Kosiarská Ivona  -  Černá 101 

Kotrčová Valerie  -  Černá 98 Kovář Richard  -  Černá 100 

Kovář Robert   -  Černá 100 Kovářová Ludmila  -  Černá 100 

Kortiš Jan   -  Mokrá 19 Kortišová Anna  -  Mokrá 19 

Kozák Bohumil  -  Černá 86 Kozáková Anna  -  Černá 86 



Kozáková Hana  -  Černá 86 Kozáková Ludmila  -  Černá 86 

Kozák Bohumil  -  Černá 86 

Králík Josef   -  Muckov – Lukavický mlýn 91 

Krcho Josef   -  Černá 103 Krcho Josef   -  Černá 103 

Krchová Jaroslava  -  Černá 103 Krcho Jaroslav  -  Černá 103 

Kročák František  -  Černá 79 ing. Kročáková Marie  -  Černá 79 

Křivohlávek Jan  -  Bliţná 1 Křivohlávková Jiřina  -  Bliţná 1 

Kubec Miloslav  -  Černá 68 Kubecová Marie  -  Černá 68 

Kubec Tomáš   -  Černá 68 Kubec Daniel   -  Černá 68 

Kubiš František  -  Černá 19 Kubišová Boţena  -  Černá 19 

Kubiš Radek   -  Černá 19 Kubišová Romana  -  Černá 19 

Kučera Jan   -  Bliţná 1 Kučerová Helena  -  Bliţná 1 

Kučera Jan   -  Bliţná 1 Kučera Jiří   -  Bliţná 1 

Kučera Tomáš   -  Bliţná 1 Kučírek Pavel   -  Černá 107 

Kučírková Marie  -  Černá 107 Kučírek Pavel   -  Černá 107 

Kysela Milan   -  Bliţná 2 Kyselová Dana  -  Bliţná 2 

Kysela Milan   -  Bliţná 2 Kyselová Dana  -  Bliţná 2 

Lavička Miroslav  -  Černá 60 Lavičková Marie  -  Černá 60 

Lavička Marek  -  Černá 60 Lavička Pavel   -  Černá 60 

Lechovská Drahomíra -  Černá 94 Lechovský Tomáš  -  Černá 94 

Leška Jaroslav  -  Černá 91 Lešková Boţena  -  Černá 91 

Leška David   -  Černá 91 Lev Jiří   -  Černá 42 

Lhota Jaroslav   -  Černá 87 Lhotová Marie  -  Černá 87 

Lhotová Josefa  -  Černá 17 Lorenc Dušan   -  Černá 92 

Lorencová Jitka  -  Černá 92 Lorencová Lucie  -  Černá 92 

Lorencová Veronika  -  Černá 92 Lukašák Josef   -  Bliţná 31 

Lukašáková Marie  -  Bliţná 31 Lukeš František  -  Černá 93 

Lukešová Mária  - Černá 93 Lukeš František  -  Černá 93  

Lukešová Petra  -  Černá 93 Lukešová Jitka  -  Černá 93 

Lysický Drahomír  -  Černá 9 Lysická Eliška  -  Černá 9 

Madej Jaroslav  -  Černá 121 Madejová Miloslava  -  Černá 121 

Madej Marek   -  Černá 121 Madej Stanislav  -  Černá 121 

Madej Jan   -  Černá 121 ing. Machala Jan  -  Černá 109 

Ing. Machalová Magdaléna -  Černá 109 Machalová Magdaléna -  Černá 109 

Macháček Josef  -  Černá 4 Macháček Václav  -  Černá 4 

Macháčková Marie  -  Černá 4 Macháček Tomáš  -  Černá 27 

Macháčková Eva  -  Černá 36 Macháč Vincent  -  Černá 108 

Macháčová Marie  -  Černá 108 Macháč Jaromír  -  Černá 108 

Machková Marie  -  Černá 5 Malý František  -  Černá 1 

Malý Zdeněk   -  Černá 22 Malá Václava   -  Černá 22 

Malá Zdeňka   -  Černá 22 Malý Václav   -  Černá 22 

Marek Vladimír  -  Černá 12 Marek Vít   -  Černá 25 

Marek Luboš   -  Černá 25 Maruška Josef   -  Černá 15 

Marušková Anna  -  Černá 15 Maruška Josef   -  Černá 15 

Marušková Světlana  -  Černá 15 Maruška Michal  -  Černá 15 

Marušková Anna  -  Černá 15 Marušková Dagmar  -  Černá 15 

Maurer Václav  -  Bliţná 2 Maurerová Gabriela  -  Bliţná 2 

Maurer Václav  -  Bliţná 2 Maurerová Lucie  -  Bliţná 2 

Med Stanislav   -  Černá 33 Med Stanislav   -  Černá 33 

Medová Boţena  -  Černá 33 Matysíková Eva  -  Černá 42 



Matysíková Eva  -  Černá 42 Matysík René   -  Černá 42 

Mikliánová Zdeňka  -  Černá 55 Morcha Bohuslav  -  Černá 17 

Morong Jan   -  Muckov 7 Morongová Růţena  -  Muckov 7 

Molák Pavel   -  Černá 66 Moláková Františka  -  Černá 66 

Moláková Pavla  -  Černá 66 Motičák Jan   -  Mokrá 5 

Motičák Pavel   -  Mokrá 5 Moucha Stanislav  -  Bliţná 5 

Moucha Stanislav  -  Bliţná 5 Mouchová Ludmila  -  Bliţná 5 

Mouchová Gabriela  -  Bliţná 5 Mouchová Ludmila  -  Bliţná 5 

Mouchová Petra  -  Bliţná 5 Musil Gustav   -  Černá 54 

Musil Gustav   -  Černá 54 Musil Jaroslav   -  Černá 27 

Musil Jaroslav   -  Černá 27 Musilová Adéla  -  Černá 27 

Musilová Jana   -  Černá 80 Musilová Marie  -  Černá 54 

Musilová Boţena  -  Černá 54 Musilová Šárka  -  Černá 54 

Musilová Jitka  -  Černá 54 Musilová Jaroslava  -  Černá 54 

Musilová Boţena  -  Černá 80 Myšková Miluše  -  Černá 9 

Nagy František  -  Černá 50 Nagy Karel   -  Černá 50 

Nedvěd Jaroslav  -  Černá 69 Nedvědová Andrea  -  Černá 69 

Nedvědová Irena  -  Černá 69 Nedvědová Zdeňka  -  Černá 69 

Nedvědová Zdeňka  -  Černá 69 Němec Ivo   -  Černá 19 

Němcová Jiřina  -  Černá 19 Němec Petr   -  Černá 17 

Němcová Marie  -  Černá 17 Němec Petr   -  Černá 17 

Němcová Renáta  -  Černá 19 Němeček Miroslav  -  Černá 3 

Neubauerová Marie  -  Černá 25 Nikodým Eduard  -  Muckov 19 

Ing. Novák Jan  -  Černá 101 Nováková Marcela  -  Černá 101 

Novák Tomáš   -  Černá 101 Nováková Adéla  -  Černá 101 

Nováková Alena  -  Černá 60 Nováková Alena  -  Černá 60 

Nováková Kateřina  -  Černá 60 Nováková Růţena  -  Černá 31 

Novotný František  -  Muckov 25 Novotný Miloslav  -  Černá 85 

Novotná Eva   -  Černá 85 Novotný Miloslav  -  Černá 85 

Novotná Pavla  -  Černá 85 Novotný Radek  -  Bliţná 8 

Novotná Gabriela  -  Černá 6 Novotná Marcela  -  Černá 6 

Olšáková Aneţka  -  Černá 31 Ondráček Alois  -  Černá 25 

Ondráček Bohuslav  -  Černá 100 Ondráčková Květa  -  Černá 100 

Ondráček Bohuslav  -  Černá 100 Ondráčková Ivana  -  Černá 100 

Ondráčková Pavlína  -  Černá 100 Ondrovič Pavel  -  Černá 22 

Ondrovičová Pavlína  -  Mokrá 36 Pajpach Augustín  -  Černá 52 

Pajpachová Marie  -  Černá 52 Pajpach Augustín  -  Černá 52 

Pajpachová Šárka  -  Černá 52 Pajpach Michal  -  Černá 52 

Pajpachová Veronika  -  Černá 52 Pártl František   -  Černá 36 

Pártlová Helga  -  Černá 36 Pártlová Pavlína  -  Černá 36 

Pártlová Zuzana  -  Černá 36 Pechová Dana   -  Černá 36 

Pekárek Rostislav  -  Černá 4 Pekárková Helena  -  Černá 4 

Pekárek Vladislav  -  Muckov 2 Pekárková Margita  -  Muckov 2 

Pekárek Vlastimil  -  Muckov 8 Pekárková Terezie  -  Muckov 8 

Pekárková Alena  -  Muckov 8 Pekárek Vlastimil  -  Muckov 1 

Pekárková Alena  -  Muckov 1 Pekárková Monika  -  Muckov 1 

Pekárek Vlastimil  -  Muckov 1 Pekárek Josef   -  Černá 25 

Pekárek Vladislav  -  Černá 19 Pekárková Irena  -  Černá 19 

Pekárková Michaela  -  Černá 19 Pekárková Vladislava  -  Černá 19 

Pekárková Dana  -  Černá 22 Pekárek Pavel   -  Černá 22 



Pekárek Břetislav  -  Muckov 4 Pešek František  -  Černá 83 

Pechrová Jana   -  Dolní Vltavice 40 / u Valíčků/ 

Pešková Růţena  -  Černá 83 Pešek Jiří   -  Černá 83 

Pešek František  -  Černá 83 Pešková Marie  -  Černá 83 

Pešek Jiří   -  Černá 82 Pešková Malvína  -  Černá 82 

Pešek Michal   -  Černá 82 Pešek Libor   -  Černá 82 

Pešková Alena  -  Černá 82 Pilc Jaroslav   -  Bliţná 1 

Pilc František   -  Bliţná 1 Pilc Jaroslav   -  Bliţná 1 

Pilc Rostislav   -  Bliţná 1 Pivec Václav   -  Černá 22 

Pivcová Jana   -  Černá 22 Pivec Václav   -  Černá 22 

Pivcová Kateřina  -  Černá 22 Pivcová Zdeňka  -  Černá 4 

Plavucha Jan   -  Muckov 20 Plavucha Julius  -  Muckov 21 

Pocklan Vincenc  -  Mokrá 5 Pocklanová Veronika  -  Mokrá 5 

Podrouţek František  -  Černá 1 Podrouţková Antonie  -  Černá 1 

Polák Miloš   -  Černá 102 Poláková Helena  -  Černá 102 

Polák Petr   -  Černá 102 Polák Aleš   -  Černá 102 

Poláková Helena  -  Černá 102 Polák Bohumil  -  Černá 102 

Pokorná Květoslava  -  Muckov 10 Praţan Zdeněk  -  Černá 122 

Praţan Petr   -  Černá 122 Praţanová Alena  -  Černá 4 

Provod Václav  -  Bliţná 8 Provodová Růţena  -  Bliţná 8 

Přibyl Miroslav  -  Bliţná 1 Přibylová Hedvika  -  Bliţná 1 

Přibylová Martina  -  Bliţná 1 Přibylová Hedvika  -  Bliţná 1 

Puritscher Jiří   -  Černá 51 Puritscherová Helena  -  Černá 51 

Ranglová Ida   -  Černá 32 Richter Jaroslav  -  Černá 40 

Richterová Jana  -  Černá 40 Richter Dušan   -  Černá 40 

Richter Dominik  -  Černá 40 Rizák Jan   -  Černá 18 

Rizáková Ţofie  -  Černá 18 Rolčík Vladimír  -  Černá 30 

Rolčíková Naďa  -  Černá 30 Rolčík Ivo   -  Černá 30 

Rolčík Michal   -  Černá 30 Rolčík Vojtěch  -  Černá 30 

Roman Alexandr  -  Černá 23 Romanová Eliška  -  Černá 23 

Romanová Romana  -  Černá 23 Roman Michal  -  Černá 23 

Roman Imrich   -  Mokrá 11 Rosická Věra   -  Černá 37 

Rosická Boţena  -  Černá 48 Rulíšek Jan   -  Černá 19 

Rulíšková Marie  -  Černá 19 Rulíšek Jan   -  Černá 19 

Rulíšek Petr   -  Černá 19 Rulíšek Radim  -  Černá 19 

Rulíšková Věra  -  Černá 19 Rulíšková Ilona  -  Černá 19 

Ruso Jaroslav   -  Černá 23 Rusová Marie   -  Černá 23 

Ruso Jaroslav   -  Černá 23 Růţička Václav  -  Černá 65 

Růţičková Kamila  -  Černá 65 Růţička Václav  -  Bliţná 5 

Růţičková Gabriela  -  Černá 5 Růţičková Gabriela  -  Bliţná 5 

Růţička Kamil  -  Černá 2 Růţičková Jiřina  -  Černá 55 

Řáda Vlastimil  -  Černá 27 Řádková Anna  -  Černá 27 

Schabatka Bartoloměj -  Plánič. 13 Schabatková Vlasta  -  Plánička 13 

Seidenglanz František -  Černá 27 Semro Martin   -  Černá 16 

Semrová Antonie  -  Černá 16 Seferle Petr   -  Mokrá 11 

Seferlová Irena  -  Mokrá 11 Seferle Petr   -  Mokrá 11 

Seferle Pavel   -  Mokrá 11 Seferlová Simona  -  Mokrá 11 

Schalenbergerová Petra -  Bliţná 2      / dcera Jar. Velingerové/ 

Seferle Jan   -  Mokrá 11 Skácel Alois   -  Černá 117 

Skácelová Věra  -  Černá 117 Smolen Jan   -  Černá 27 



Smolenová Bohumíra  -  Černá 27 Smrtník Josef   -  Mokrá 11 

Sochor Jaroslav  -  Černá 106 Sochorová Marie  -  Černá 106 

Sochor Jaroslav  -  Černá 106 Sochor Zbyněk  -  Černá 106 

Sochorová Petra  -  Černá 106 Sochorová Antonie  -  Muckov 25 

Soustruţník Václav  -  Černá 98 Soustruţníková Irma  -  Černá 98 

Straka Miroslav  -  Bliţná 1 Strnad Jindřich  -  Černá 72 

Strnad Jindřich  -  Černá 72 Strnad Karel   -  Černá 72 

Strnadová Helena  -  Černá 72 Strnad Karel   -  Černá 72 

Strnadová Šárka  -  Černá 72 Strnad Pavel   -  Černá 72 

Strnad Aleš   -  Černá 72 Strnadová Eva   -  Černá 72 

Svoboda Lev   -  Černá 9 Svobodová Marie  -  Černá 9 

Suchánek Tomáš  -  Černá 74 Suchánková Vladimíra -  Černá 74 

Suchánek Tomáš  -  Černá 74 Suchánek Lukáš  -  Černá 74 

Suchánek Jakub  -  Černá 74 Suchánková Ileana  -  Černá 74 

Szalaj František  -  Černá 9 Szalajová Růţena  -  Černá 27 

Szalaj Marián   -  Černá 27 Szalajová Alice  -  Černá 27 

Szalaj Nikola   -  Černá 27 Szatmariová Zuzana  -  Bliţná 1 

Ščasný Michal  -  Bliţná 1 Šemro Ignác   -  Černá 90 

Šimáček Josef   -  Černá 11 Šimáčková Růţena  -  Černá 11 

Šimáčková Veronika  -  Černá 11 Šimáčková Monika  -  Černá 11 

Šmakal Josef   -  Bliţná 26 Šmakalová Eva  -  Bliţná 26 

Šmakalová Eva  -  Bliţná 2 Šmahelová Eva  -  Černá 6 

Šoka Otto   -  D.Vlt.57 Šoková Věra   -  D.Vltav. 57 

Špilínková Ludmila  -  Černá 36 Štefek Jan   -  Bliţná 2 

Štěpka František  -  Černá 36 Štěpková Kateřina  -  Černá 36 

Štěpka Vladimír  -  Černá 95 Štěpková Milada  -  Černá 95 

Štěpka Vladimír  -  Černá 95 Štěpka Petr   -  Černá 95 

Štěpka Pavel   -  Černá 95 Štěrba Josef   -  Černá 7 

Štěrbová Marie  -  Černá 7 Štěrbová Petra   -  Černá 1 

Štěrba Miroslav  -  Černá 1        Štěrbová Kristina  -  Černá 1 

Štěrba Petr   -  Černá 1 Štěrbová Jiřina  -  Černá 1 

Štěrbová Kristina  -  Černá 1 Študlar Jan   -  Černá 24 

Študlarová Růţena  -  Černá 24 Študlar Stanislav  -  Černá 19 

Študlarová Anna  -  Černá 19 Študlar Stanislav  -  Černá 100 

Študlarová Markéta  -  Černá 59 Štumpauer Bohuslav  -  Černá 16 

Štumpauer Bohuslav  -  Černá 16 Štumpauerová Marie  -  Černá 16 

Šuran Ján   -  Černá 97 Šuran Rudolf   -  Černá 97 

Šuranová Aneţka  -  Černá 97 Šuranová Miroslava  -  Černá 97 

Šuranová Lenka  -  Černá 97 Švamberková Boţena  -  Černá 31 

Švarc Bohuslav  -  Černá 89 Švarcová Emilie  -  Černá 89 

Švarc Bohuslav  -  Mokrá 5 Švarcová Anna  -  Mokrá 5 

Švarc Roman   -  Mokrá 5 Švarc Vít   -  Mokrá 5 

Švarcová Miloslava  -  Černá 17 Švarc Petr   -  Černá 17 

Švarc Martin   -  Černá 17 Švehla Václav   -  Černá 25 

Temiak Štefan   -  Plánič.1 Temiaková Hana  -  Plánička 1 

Temiak Josef   -  Plánič.1 Temiaková Zdeňka  -  Plánička 1 

Temiaková Veronika  -  Plánič.1 Temiaková Radka  -  Plánička 1 

Tokár Štefan   -  Mokrá 5 Tokárová Helena  -  Mokrá 5 

Tokárová Alţběta  -  Mokrá 5 Tokár Michal   -  Mokrá 5 

Tokárová Alţběta  -  Mokrá 5 Tokárová Eva   -  Mokrá 5 



Tomek Josef   -  Černá 101 Tomek Augustín  -  Černá 101 

Tomková Julie  -  Černá 101 Tomková Františka  -  Černá 3 

Tomek Rostislav  -  Černá 3 Turková Pavla   -  Černá 19 

Urban František  -  Černá 17 Urban Ferdinand  -  Černá 17 

Ulrich Petr   -  Muckov 16 Vácha Václav   -  Černá 19 

Váchová Marie  -  Černá 19 Vácha Antonín  -  Černá 36 

Váchová Hana  -  Černá 36 Váchová Hana  -  Černá 36 

Váchová Andrea  -  Černá 36 Vácha Zdeněk   -  Černá 114 

Váchová Michala  -  Černá 114 Váchová Zdeňka  -  Černá 114 

Vácha Petr   -  Černá 114 Vaclík František  -  Černá 2 

Vaclíková Růţena  -  Černá 2 Vaculíková Marcela  -  Mokrá 11 

Vála Josef   -  Bliţná 2 Válová Růţena   -  Bliţná 2 

Vála Pavel   -  Bliţná 8 Valíček Karel   -  D.Vltav.40 

Valíček František  -  D.Vlt.40 Valíček Jan   -  D.Vltav.40 

Valíček Josef   -  D.Vlt.40 Valíčková Eva  -  D.Vltav.40 

Valíčková Veronika  -  D.Vlt.40 Válková Anna   -  Černá 62 

Valnoha Václav  -  Černá 77 Valnohová Naděţda  -  Černá 77 

Valnoha Pavel   -  Černá 77 Valnohová Ivana  -  Černá 77 

Valnoha Petr   -  Černá 105 Valnohová Helena  -  Černá 105 

Valnoha Petr   -  Černá 105 Valnohová Pavla  -  Černá 105 

Vaňková Ivana  -  Černá 100 Vaněk Ondřej   -  Černá 100 

Vávra Jiří   -  Černá 36 Velinger Arnošt  -  Bliţná 2 

Velingerová Jaroslava -  Bliţná 2 Velinger Karel  -  Bliţná 2 

Velinger Alois  -  Bliţná 2 Vítovec Jiří   -  Plánička 13 

Vítovcová Hana  -  Plánič.13 Vítovec Jiří   -  Černá 22 

Voldřich Jan   -  Černá 73 ing.Voldřichová Jana  -  Černá 73 

Voldřich Jan   -  Černá 73 Voldřich Matouš  -  Černá 73 

Vrba  Josef   -  Černá 36 Vrbová Boţena  -  Černá 36 

Vrba Pavel   -  Černá 36 Vrba Karel   -  Černá 44 

Vrbová Miroslava  -  Černá 44 Vrba Karel   -  Černá 23 

Vrbová Lucie   -  Černá 23 Vrbová Miroslava  -  Černá 23 

Vrba Karel   -  Černá 23 Wudy Pavel   -  Černá 120 

Wudyová Miloslava  -  Černá 120 Wudyová Lucie  -  Černá 120 

Wudy Pavel   -  Černá 120 Vyšohlíd Vladimír  -  Bliţná 2 

Vyšohlídová Marie  -  Bliţná 2 Záhalka Jan   -  Černá 36 

Ing. Záhora František  -  Černá 113 Záhorová Monika  -  Černá 113 

Záhora Petr   -  Černá 113 Záhorová Edita  -  Černá 1 

Zahradník Alois  -  Muckov 24 Zahradníková Irena  -  Muckov 24 

Zahradník Marcel  -  Muckov 24 Zahradník Petr  -  Muckov 24 

Zahradníková Iveta  -  Muckov 24 Záškoda Josef   -  Černá 84 

Záškodová Emilie  -  Černá 8 Záškoda Josef   -  Černá 84 

Záškodová Anna  -  Černá 84 Záškodová Renáta  -  Černá 84 

Zavřelová Jiřina  -  Bliţná 31 Zeman Alois   -  Černá 81 

Zemanová Jaroslava  -  Černá 81 Zeman Luboš   -  Černá 81 

Zeman Marcel   -  Černá 81 Zeman Jiří   -  Černá 97 

Zemanová Radka  -  Černá 97 Zemanová Monika  -  Černá 97 

Zimmermannová Emilie -  Černá 28 Zlámal Zdeněk  -  Bliţná 1 

Zlámalová Hildegarda -  Bliţná 1 Zlámal Zdeněk  -  Bliţná 1 

Ţilík Josef   -  Černá 49 Ţilíková Vlasta  -  Černá 49 

      Kosiarský František  -  Černá 101 



Karov Todor Kirov  -  Černá 21 Karova Stanka Stojneva -  Černá 21 

Karovová Jiřina  -  Černá 21 Kiněv Dimitrij   -  Bližná 2 

P  R  Ů  B  Ě  H        P  O  Č  A  S  Í. 

 

Leden  -  měsíc začíná bez sněhu s ranními teplotami slabě pod bodem mrazu, teprve 

ke konci měsíce se mírně ochlazuje, teploty však neklesnou pod – 10°C. Maximální mnoţství 

sněhu / 25 cm/ leţí na Tři krále. Během necelého týdne je však po sněhu a teploty vystupují aţ 

k + 8°C. 

V měsíci ve dvou dnech sněţilo a jeden den byl deštivý. 

Únor  -   měsíc nepřinesl ţádné zvláštní výkyvy v počasí, byl teplejší neţ leden, více 

sice sněţí, ale pouze jemně, takţe sněhová pokrývka dlouho nezůstává. V pěti dnech sněţilo a 

v pěti pršelo. 

Březen -    ranní teploty v první dekádě se pohybovaly od 1 2 do – 4°C, v druhé 

polovině měsíce většinou svítí slunce. Druhá dekáda je s ranními teplotami kolem 4°C, pouze 

v této dekádě prší a přes den jsou teploty kolem 10°C. Ve třetí dekádě aţ do 26.3 jsou nízké 

teploty a pak aţ do konce měsíce je pěkné teplé počasí / aţ 20°C/. 

Sněţilo ve dvou dnech a pršelo v devíti dnech. 

Duben -     aţ do 5.dubna prší, tento den je i první jarní bouřka, od počátku měsíce 

jsou zde čápi, ranní teploty se pohybují od -2 do + 6°C.Začátek druhé dekády je poněkud 

teplejší, více však prší. Konec měsíce je ve znamení sněhových přeháněk s teplotami ráno 

kolem nuly a přes den jen + 3°C. Celkem ve 4 dnech sněţilo a v 10 dnech pršelo. 

Květen -     na 1. Máje prší, pak je polojasno, 6.května bouřka, silný vítr a déšť se 

sněhem. Pak do 10.5 poměrně teplo a od 10 do 14.5 kaţdý den prší. Postupně se teploty 

zvyšují a od 18.5 je aţ do konce měsíce velmi pěkné, teplé počasí. Sice některé dny prší, ale 

je teplo a zejména v období od 22 do 29.5 je nad 25°C.Celkem pršelo v deseti dnech. 

Červen -     polovina měsíce je deštivá, prší ve dnech 2; 3; 5; 8; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 

22; 24; 25; 28 a 30.června.Dne 9; 10; 14; 21; 26 a 27 června jsou teplé dny. Ranní teploty 

během června jsou kolem 10°C a v deštivých dnech během dne pouze do 15°C. 

Červenec -     rovněţ v červenci hodně prší, celkem v 15 dnech, ale navzdory deštivému 

počasí je poměrně teplo. V první dekádě měsíce dokonce velmi teplo s teplotami přes den 

kolem 28°C i více, ve druhé dekádě poněkud chladněji / 22°C/ a třetí dekáda je opět velmi 

teplá. 

Srpen  -    celou první dekádu srpna prší, teploty kolem 8°C, postupně se však otepluje 

a ve druhé dekádě jsou jiţ teploty nad 22°C a od 14 do 17 srpna kolem 30°C. Velmi teplo je 

od 20 do 22.8, kdy právě 20.srpen je nejteplejší den celého roku.Konec dekády je mírně 

chladnější a 29.8 prší, silný vítr a zima /6°C/. 

Září  -   do 6.9 jsou niţší teploty, částečně prší a pak aţ do 13.9 je teplo / 20°C i 

více/. Od 17 do 24.9 je velmi teplo a pak aţ do konce měsíce většinou prší a je chladno / 8°C/. 

Celkem pršelo v osmi dnech. 

Říjen  -   ráno přicházejí jiţ mrazíky, přes den je poměrně teplo, v druhé dekádě o 

něco chladněji / jenom 6 – 8°C/ a od 17. Října aţ do konce měsíce je teplé, slunečné podzimní 

počasí / 18°C/. Poslední tři dny prší a je zima. V měsíci pršelo v devíti dnech. 

Listopad -   měsíc přináší většinou mlhavé počasí, teploty se začínají sniţovat, dne 8.11 

se ve vyšších polohách objevuje sníh. Teploty přes den se pohybují max. do 5°C, odpoledne 

na krátký čas při slunečném počasí vystupují na 15°C. Od druhé dekády aţ do konce měsíce 

jsou ranní teploty pod bodem mrazu, koncem měsíce jiţ kolem – 15°C. Částečné sněţení 

znamená leţící vrstvu 12 cm sněhu na konci listopadu. Teploty přes den od +2°C do – 5°C. 

V tomto měsíci ve 3 dnech sněţilo a ve 3 dnech pršelo. 



Prosinec -    od počátku se ranní teploty pohybují kolem – 15°C, od 10.prosince se 

začíná oteplovat, prší a 14.12 jiţ není ţádný sníh. Teploty stoupají a 21.12 ráno je + 9°C. 

Ovšem od 25.prosince začínají znovu mrazy, ráno aţ – 8°C a přes den kolem – 3°C, coţ trvá 

aţ do konce měsíce. Na všech stromech, plotech a podobně je námraza, která vytváří 

nádhernou scenérii. Rok končí bez sněhu.V měsíci pět dní pršelo a v jednom dni sněţilo. 

 Celkově to byl rok patřící do kategorie teplejších. Během roku pouze v sedmnácti 

dnech sněţilo a ve 106 dnech pršelo. Bylo celkem 53 dnů s teplotami nad 25°C. Nejteplejší 

byl měsíc červenec a nejchladnější prosinec. 

Charakteristickým rysem posledních let je nedostatek sněhu. 

 

S  A   M   E   T   O   V Á       R   E   V O   L   U   C   E. 
 

 Události posledních šesti týdnů roku 1989 se v Československu řítily neuvěřitelným 

tempem.Pro probíhající poklidnou revoluci se našla spousta přívlastků: nenásilná; klidná; 

něžná; jemná; pokojná; veselá a sametová. Tato terminologie se ujala nejen doma, ale i 

daleko za hranicemi. 

 V Československu získávala stále větší podporu neformální seskupení různých 

opozičních skupin, které působily v podmínkách ilegality a oficiální úřady je nazývaly 

protispolečenské a protisocialistické. Přesto to nedokázalo odradit zájem veřejnosti o jejich 

skutečnou aktivitu a záměry. 

 V roce 1989 jiţ probíhaly otevřené demonstrace, které začaly 15.ledna na Václavském 

náměstí v den 20.výročí upálení studenta Jana Palacha. Demonstrace se konaly i ve výročí 

srpnových událostí 1968 a ve výročí vzniku naší republiky. Řada osob byla zadrţena a 

vězněna, ale ani obušky, slzný plyn, nasazení psi, vodní děla a obrněné transportéry 

nedokázaly probuzení národa zastavit. 

 V pátek 17.listopadu 1989 si studenti praţských vysokých škol, ale i ostatní občané 

připomněli 50.výročí uzavření českých vysokých škol a památku studenta Jana Opletala. Po 

odpolední manifestaci se účastníci vydali k pochodu na Vyšehrad, dále Slavín a postupně po 

nábřeţí aţ k Národnímu divadlu. Počet 50 000 lidí byl největší od roku 1969. Na Národní 

třídě pak došlo k neočekávanému zásahu příslušníků SNB. Po zběsilém řádění tzv. 

pořádkových jednotek zůstávala leţet na  zemi bezvládná těla, cáry zničených transparentů, 

zbytky oblečení lidí, kteří mizeli v sanitkách a policejních antonech.Bylo slyšet zoufalé volání 

mladých lidí, ţe nechtějí násilí, symbolické zapalování svíček a květiny v rukou dívek. Kolem 

sta osob bylo předvedeno na VB a asi ve 22 hodin byl obnoven klid. 

 V Praze však zavládlo pobouření a trpkost. Byl zaloţen stávkový výbor studentů a 

stávku zahájili i herci. 19.listopadu bylo v Činoherním klubu zaloţeno Občanské fórum, jako 

představitel oné části čs. veřejnosti, která byla stále kritičtější k politice vedení strany a státu. 

Do práce Občanského fóra se zapojila Charta 77. 

20.listopadu se v Praze konala mohutná demonstrace 150 tisíc lidí, postupně se konají 

demonstrace kaţdý den a to v mnohem větším rozsahu. Všude je uplatňován poţadavek na 

odstoupení zkompromitovaných představitelů strany a vlády. 

24.listopadu se koná zasedání UV KSČ, které přijímá rezignaci členů předsednictva a 

vytváří se nový UV KSČ. Namísto Milouše Jakeše se stává generálním tajemníkem Karel 

Urbánek. 

 V sobotu 25.listopadu se koná mohutná manifestace na Letenské pláni za účast ¾ 

milionů lidí. Vystupuje zde disident Václav Havel, dále Alexandr Dubček a další.  

 V poledne 27.listopadu se po celém Československu konala dvouhodinová generální 

stávka, zejména na podporu studentských poţadavků. 

 V úterý 28.listopadu se setkávají představitelé Občanského fóra vedené Václavem 

Havlem s delegací federální vlády vedené Ladislavem Adamcem. 



 Ve středu 29.listopadu byla ve Federálním shromáţdění zrušena v Ústavě zakotvená 

vedoucí úloka KSČ. 

Československý parlament zrušil rovněţ platnost idejí a principů marxismu – leninismu pro 

výchovu a vzdělávání. 

V dalším období odešli ze svých funkcí všichni dřívější politici a vytvořila se nová federální 

vláda i vlády národní. 

Vláda zrušila dosud k cestovnímu pasu nezbytnou výjezdní doloţku a tím se otevíraly cesty 

k dosud nevídanému vycestování československých občanů. 

 10.prosince 1989 odstoupil ze své funkce prezident republiky Gustáv Husák. Vše se 

dále soustředilo na další pokojný průběh a především na přípravu k volbám nového prezidenta 

republiky. 

 Do Prahy přiletěl po 50 letech Tomáš Baťa, syn zakladatele největší obuvnické firmy 

světa. Město Gottwaldov bylo přejmenováno na Zlín. 

Na hranicích s Rakouskem se odehrál další symbolický akt probíhajících změn – ministři 

zahraničí Jiří Diensbier a Adolf Mock přestřihli zátarasy „ţelezné opony“. 

 20.prosince se rozhodlo o novém vedení KSČ. Prvním tajemníkem byl zvolen Vasil 

Mohorita a předsedou KSČ Ladislav Adamec. Do čela Federálního shromáţdění byl zvolen 

Alexandr Dubček. 

29.prosince 1989 se uskutečnila volba prezidenta republiky, kterým byl jednomyslně zvolen 

po 41 letech nekomunista – Václav Havel. 

/  vybráno z denního tisku / 

 

 Událostí bylo velmi mnoho, všechny není moţno vypisovat a ani to není účelem. 

Ani naše obec se nově vzniklé situaci a událostem nevyhnula. Lze však konstatovat, ţe vše 

pronikalo na venkov opoţděně, ţe ani z našeho tisku jsme nebyli moudří. Jedno však je jisté – 

naprostá většina občanů tyto změny přivítala. 

     
Demonstrace na Václavském náměstí                    Prezident Václav Havel 

 

  

 /  Fota  =  vložena až při přepisování v r. 2008 !  -pozn. kronikáře / 



 

  

ZÁ V Ě R E Č N É   H O D N O C E N Í   R O K U   1 9 8 9. 

 
 Hodnotit tento rok je pro mě stejně obtíţné jako všechny ty předešlé. Co vlastně mám 

hodnotit? S určitou radostí bych chtěl napsat, co všechno se v obci vytvořilo, jak se změnil 

vzhled a pořádek v obci, jak jsme k sobě byli ohleduplní, jak jsme přivítali rekreanty a turisty. 

Bohuţel, ţádná sláva. 

 Psal jsem tuto kroniku od roku 1977, byl jsem nadšencem pro historii, bavilo mě to a 

myslel jsem si, ţe budu mít i podporu ve vedení obce. Ale to se za celou dobu nestalo. Nikdy 

jsem od nikoho nemohl získat ţádný příspěvek, co jen se vystřídalo lidí ve vedení MV NF, 

který koordinoval činnost jednotlivých sloţek, kaţdého jsem ţádal o pomoc, ale marně. 

V obci se konaly některé akce související i s historií obce, ale nikdy jsem nebyl přizván a o 

provedené akci jsem se dozvěděl se zpoţděním. Za obec vţdy ve všech otázkách hovořil 

předseda MNV nebo tajemník. 

 Jako zemědělec - agronom jsem měl na psaní kroniky a především na pravidelné 

získávání materiálu ke kronice vţdy velmi málo času. Nyní ho mám ještě méně, změny, které 

nastaly v listopadu 1989 znamenaly i pro mě převratnou změnu, kdyţ jsem byl v referendu 

všech zaměstnanců Statku Frymburk navrţen do funkce ředitele odštěpného závodu.  

Proto z hlediska nedostatku času, musím končit s psaním kroniky obce Černá v Pošumaví. 

Svému nástupci přeji, aby měl v této oblasti více štěstí, moţností a podpory, neţ jsem měl já. 

Myslím si však, ţe tomu tak bude, protoţe konec roku 1989 přinesl velké naděje. Bude nutno 

se vypořádat s tím, co já jsem nestihl, totiţ jiný, pravdivější náhled na naší historii. 

 Obec Černou v Pošumaví čekají nové dny a roky, nové moţnosti svobodnějšího 

ţivota. Kéţ jí přinesou další rozkvět, kéţ je to na kaţdém kroku znát ! 

 

 

Ing. František Záhora, kronikář obce 

 

31. 12. 1989 
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