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ÚVODEM KE KRONICE. 
     
 
     

Kronika  obce Černá v Pošumaví,dříve Schwarzbach,byla založena a vedena od roku 1924 

v německém jazyce.Poslední záznam je z 24.3.1938. 

Kronika farnosti Dolní Vltavice byla vedena od roku 1940 rovněž 

v němčině. 

Kronika obce Bližná dokumentuje období od roku 1900 

do r.1940.Součástí této kroniky jsou i dřívější obce a osady Radslav 

a Jestřábí. 

Všechny ostatní obce a osady,které jsou dnes součástí Černé 

v Pošumaví buď kroniky nevedly anebo se ztratily. 

Všechny dostupné kroniky byly postupně do roku 1994 

přeloženy do českého jazyka a jsou k dispozici.Od výše uvedených 

let až do roku 1976 se kronika v obci nevedla. 

 

V roce 1976,když tehdejší rada MNV hledala vhodného kandidáta ,který by se úkolu psaní 

kroniky ujal,projevil zájem ing.František Záhora a tak byl do této funkce ustanoven. 

Snažil se podle dostupných pramenů stručně zdokumentovat historii obce od jejího datování 

vzniku a pak pokračoval  ve zpracovávání jednotlivých let od roku 1976 do roku 1989.Pro 

časové zaneprázdnění pak již od roku 1990 kroniku nevedl a za období od tohoto roku až do 

roku 2003 se nepodařilo kronikáře pro obec sehnat. 

     Obecní zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb r.2002 bývalého kronikáře 

prostřednictvím nového starosty znovu oslovilo a po jeho souhlasu ho schválilo do funkce 

kronikáře obce Černá v Pošumaví.Kroniku tedy znovu povede pravidelně od roku  

2003,ovšem v této knize bude zdokumentováno podle dostupných informací a materiálů 

pouze vynechané období let 1990 až 2000,tedy do konce století,respektive tisíciletí. 

   Vpravdě historickou událostí je ta skutečnost,že kronika bude poprvé psána jinak než 

perem,tak jak jsou kronikáři,vesměs dříve narození,zvyklí.Bude psána na počítači,což je pro 

mladou generaci naprostá samozřejmost,která se doufám dostane postupně do krve i nám 

starším. 

Ke konci roku 2003 je tedy možno dosud sepsané kroniky evidovat jako jednotlivé díly takto:  

I.díl        -   německy psané kroniky Černé,Dolní Vltavice a Bližné / přeložené/ 

          II.díl        -   kronika obce vedená od roku 1976 do roku 1986 

         III.díl        -   kronika zachycující roky 1990 – 2000 sepsaná r.2003 

         IV.díl        -   kronika vedená od roku 2001 

 

XX – Období let 1938 – 1975 je zachyceno retrospektivně ve II.a částečně ve III.díle. 
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KRONIKÁŘ. 

                                

 
 
 
 
 
 

Ing.Záhora František,narozen 7.9.1943,bytem Černá v Pošumaví 113. 

 

                                    Svůj krátký životopis jsem uvedl v kronice,kterou jsem psal od roku 

1976.Od té doby uběhlo neuvěřitelných 27 let a tak jsem nejenom zestárnul,ale prožil více než 

čtvrtstoletí podle mého mínění slušného a poctivého života.Nějaká ta „facka“ od života také 

byla,ale tak už to bývá. 

Jako vysokoškolsky vzdělaný zemědělec jsem prošel prakticky všemi funkcemi od té nejnižší 

až po ředitele Statku.V této funkci jsem prožil vlastně nejdramatičtější část svého pracovního 

života,protože jsem víceméně musel pomáhat rozbíjet zemědělství v pohraničí,přestože jsem 

se od skončení vysoké školy podílel na jeho utváření a rozvoji.To,že zemědělství v naší 

oblasti prakticky zaniklo,mě zneklidňuje ještě dnes.Čas ale běží dál,byl jsem nucen hledat si 

jinou práci,která mě však nepřinášela uspokojení a protože mně v posledních letech potrápily 

i některé nemoci,které byly i příčinou toho,že jsem poznal úděl nezaměstnaného,byl jsem 

nakonec nucen odejít do důchodu. 

Překročil jsem 60 let věku a protože knihy,staré spisy,historie a řada sběratelských aktivit mě 

zajímá již dlouho,je logické,že pokračuji v tom,co jsem již dříve dělal – v psaní 

kroniky.Doufám jen,že budu mít dostatek zdraví a elánu,abych mohl pokračovat v dalších 

létech.  

     V této obci žiji se svou rodinou již od 1.1.1971 nejprve v osadě Bližná a od roku 1982 

v Černé,pracoval jsem zde jako agronom i vedoucí provozu,jedno volební období jsem byl 

místostarostou obce a tak vedle toho,že kroniku považuji za svůj koníček,cítím se dostatečně  

připraven na  solidní zdokumentování událostí  obce pro budoucí pokolení.  

                                                                                                     

 

 

                                                                                           Ing.František Záhora                                

 

 
 

 

 



4 

 

 

 

 

 

RETROSPEKTIVNĚ 

 

ROKY    1990    -    2000 

    
     Tento díl kroniky přináší záznam událostí z let 1990 až 2000,kdy kronika nebyla 

vedena,čímž  nebyly průběžně zaznamenávány podstatné změny,které se udály 

v politickém,hospodářském,kulturním a občanském životě celé naší společnosti.Změny se 

dotkly naprosto každého občana ať již v pozitivním,či negativním smyslu.Tyto události se 

promítly i do veřejného života naší obce a je tedy potřeba celou tuto hektickou dobu odrazit i 

do obecní kroniky.  

Vynechané období je zpracováno samostatně a cíleně ukončeno do příchodu 21.století 

resp.3.tisíciletí. 

Po důkladném uvážení  složitosti tohoto období jsem dospěl k závěru,že jednotlivé roky 

seřadím chronologicky za sebou,stejně tak jako jednotlivé události s vědomím,že vývoj  

situace a její výsledek je již předem znám.Přesto je v každém roce ponechána iluze o tom,jak 

vše probíhalo,bez jakéhokoliv náznaku ukončení či vyřešení v kladném nebo záporném 

smyslu.Vyskytnou se však některá témata,která budou zpracována na konci období,protože 

během jednotlivých let nebyl prostor pro jejich hodnocení anebo by útržkovitě popsané 

nevytvořily ten správný celkový obraz.Jsem si vědom toho,že takové množství událostí,které 

za uvedené období proběhlo,nelze s odstupem 14 let stoprocentně podchytit a 

zaznamenat.Domnívám se však,že hlavní změny,které se v naší obci udály jsou zde 

zdokumentovány. 

        Témata v této kronice,která se týkají zejména obecních záležitostí jsem s vědomím a 

podporou Obecního úřadu a Obecního zastupitelstva čerpal z jednotlivých pracovních a 

veřejných zasedání OZ,z jejich usnesení a dalších materiálů Obecního úřadu a rovněž ze 

Zpravodajů obce. 

        Literatura,kterou jsem použil je uvedena buď přímo v textu anebo na konci jednotlivě 

popsaných let. 

        Všem ostatním,kteří mi poskytli informace a jakýmkoliv způsobem pomohli a mou práci 

tím usnadnili,upřímně děkuji.  

                                                                                         

 

     František Záhora,ing. 
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NÁSTUP DO NOVÉHO OBDOBÍ. 

 
                                                                                                                            

        Je  leden 1990.Celá republika žije v euforii nedávných dnů.Většinou jsme rádi,že 

systém,který  měl pod kontrolou jedné strany celý politický,veřejný i občanský 

život,skončil.Zásluhou tzv.sametové revoluce jsme se najednou ocitli ve zcela nové 

situaci.Doposud jsme měli své jistoty,vedli jsme vcelku poklidný život,který plynul víceméně 

stále stejně.A najednou je tady změna a to ne ledajaká.Vždyť kdo by byl ochoten ještě před 

nedávnem uvěřit,že vše může tak lehce skončit,když to mělo trvat na věčné časy.  

      Občané zde v pohraniční oblasti měli vcelku dost příležitostí  vzhledem k možnostem 

příjmu zahraničních televizí vidět jiný život „ tam venku „.Chtěli jsme ,aby také bylo 

v obchodě všeho dostatek,abychom mohli jezdit za hranice a měli dost peněz.Po politické 

změně přijdou nyní reformy hospodářské,ekonomické a další ,které by nás měli posunout blíž 

k západu.Otázkou nyní zůstává co pro to budeme chtít sami udělat  a obětovat.Jsme totiž 

známi tím,že bychom se chtěli mít dobře,pokud možno co nejdříve,ale aby se nás to moc 

nedotklo.Co když se začnou zvyšovat ceny potravin a ostatního zboží,služeb,nájemného apod. 

a přitom neporostou platy podle našich představ anebo dokonce přijdem o práci – tyto otázky 

nás tíží a tak ten přechod do nového období je poznamenán nejen euforií,ale i 

pochybnostmi,strachem a nesouhlasem. 

 

Občanské   fórum  /  O F / . 

 
     Vzniklo spontánně jako hnutí občanů,které spojuje snaha o hledání pozitivních východisek 

z krizové situace ve společnosti.Občanské fórum vystupovalo jako  představitel lidu a 

vyjadřovatel jeho vůle.Zpočátku mělo málo porozumění ze strany dělnictva a zejména 

venkovských oblastí.Lidé na vesnici jsou málo přístupni změnám a především znají se 

dokonale mezi sebou.Nejsou ochotni naslouchat byť dobrým myšlenkám a názorům 

představitelů OF z úst některých lidí,jejichž charakterové vlastnosti  neodpovídají jejich 

představám. 

Po celé republice vznikají místní  OF,která se snaží upřesňovat a vyhraňovat názorová 

stanoviska občanů.Je to otevřené hnutí pro každého,kdo se chce podílet na demokratických 

přeměnách společnosti. 

V Černé v Pošumaví  Občanské fórum samozřejmě také vzniklo a na počátku roku 1990 je 

řízeno prozatímní pracovní skupinou ve složení:  Jan Voldřich,Vladimír Rolčík,Josef 

Kolář,Bohumíra Smolenová,Vladimír Apltauer  a  Jan Kučera.Určenými mluvčími jsou 

p.Voldřich   p.Rolčík.Pracovní skupina OF jako jednu z prvních akcí roku připravila jednání „ 

u kulatého stolu „ za účasti zástupců politických stran a dosavadních poslanců MNV  a snaží 

se pomoci řešit  některé složitější situace v obci.Někteří  poslanci včetně vedoucích 

funkcionářů  hodlají rezignovat ,OF to považuje za emotivní a neodpovídající potřebám 

současné politické situace,ani náročnosti úkolů,které naší obec čekají.Občanské fórum v naší 

obci ústy svých představitelů neodmítá spolupráci s nikým ani s členem KSČ,    jde-li o 

poctivého a schopného člověka .Jeho cílem není,jak se někdo domnívá,rozbít vedení 

národního výboru,ale najít společná řešení ke zlepšení jeho účinnosti.Každé začátky jsou 

těžké,každá změna něco stojí a tak ani v naší obci zpočátku veškeré snahy o spolupráci 
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nedopadly dobře.Ani jedna strana nebyla totiž připravena k tomu vést slušný a přiměřený 

dialog.Jenom čas ukáže jak se bude situace dále vyvíjet a kde hledat pravdu a styčné body 

dorozumění. 

 

Nástup  reforem. 

 
Od samého počátku je úkolem nejen OF,ale všech vládních činitelů,poslanců a řídících 

pracovníků vysvětlovat veřejnosti smysl a cíl reformních opatření.Především privatizace jako 

snaha o postupnou změnu vlastnických vztahů ve společnosti.Otevřít větší prostor drobnému 

podnikání,soustředit se na střední a velké podniky,kde hlavním požadavkem je zefektivnění 

výroby a rozbití monopolu a umožnit více forem vlastnictví. 

     V tomto období došlo ke změnám právního řádu a  bylo přijato velké množství zásadních 

zákonů.K nejdůležitějším patřily tři restituční zákony: 

- zákon nazvaný „ o zmírnění následků některých majetkových křivd „ 

- dále zákon „ o mimosoudních rehabilitacích „ 

- zákon „ o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku „ 

 

Tyto hlavní zákony rozhodly o navracení majetku vyvlastněného za období od 25.února  

1948 do 1.ledna 1990.Všechny tyto zákony se dotkly i majetku dosud užívaného 

obcí,podniky i občany na území katastru Obce Černá v Pošumaví. 

Průběh změn je zaznamenán v následujících kapitolách. 
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Dva letecké pohledy na obec – směr Hůrka 

 
 

POČASÍ. 
 

Vlastní pozorování průběhu počasí. 

 
     Vývoj počasí,zejména teploty,srážky,sluneční svit,bouřky a některé další jevy,mohu 

v jednotlivých měsících a létech vyhodnocovat na základě výsledků vlastního amatérského 

měření a pozorování. 

Již od roku 1979 pravidelně zaznamenávám sám anebo s pomocí členů rodiny ranní teplotu a 

to vždy v rozmezí mezi  šestou a sedmou hodinou.Jde skutečně pouze o informativní 

výsledky,ale i tak dávají přehled o vývoji teplot,které sledujeme celkem podle tří různě 

umístěných teploměrů.Během dne pak zaznamenáváme další klimatizační jevy,zejména si 

všímáme mimořádného,abnormálního,či dokonce katastrofického průběhu počasí.O tom jaký 

je teplotně a srážkově rozdílný jednotlivý rok mám tedy poměrně slušnou úroveň poznatků,i 

když amatérských. 

Jsem si ovšem vědom toho,že na hodnocení počasí mám vlastní subjektivní pohled,neboť 

náhledy ostatních obyvatel podle jejich soukromých,občanských a profesionálních 

zájmů,bývají často značně rozdílné. 

 

L e d e n        -     začíná ranními mrazy v průměru kolem –9 stupňů C,postupně se mrazy 

mírní,ke konci je teplota již nad nulou a tepleji je i přes den.Sníh není žádný.V měsíci 

zaznamenávám 5 srážkových dnů,z toho ve čtyřech prší. 
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Ú n o r         -     pokračují mírné mrazy,přes den je tepleji,ale od 13.2 začíná sněžit,výška 

dosahuje  30 cm.Postupně se otepluje a ke konci měsíce prší.V sedmi dnech v  měsíci jsou 
zaznamenány srážky – 3x déšť a 4x sníh. 
 

 
B ř e z e n      -      ranní mrazíky s menšími výkyvy nad nulu,ke konci druhé dekády je přes den 

teplo/ 20 st.C/,pak však přichází ochlazení a déšť,který je zaznamenán v  sedmi dnech,když ve dvou 
dnech pršelo. 

 
D u b e n          -     začíná teple,pak ale ochlazení,20 cm sněhu,teploty pod bodem mrazu,od 

poloviny měsíce mírné oteplení,teploty přes den od 6 do l6 st.C.V měsíci 11x pršelo a pouze jeden den 
sněžilo a to 8.4 

                                                                                                                                              
K v ě t e n           -     ráno teploty od pěti do deseti stupňů C,přes den je však pěkné slunečné 

počasí.Dne 9.5 je první silnější bouřka,prší a přichází i kroupy.Od 12.5 je pěkně,ve třetí dekádě však 
teploty klesají a prší.Celkem  6 deštivých dnů. 

 

Č e r v e n            -      začíná teplotami do 10 stupňů,většinou prší a teprve od 17.6 se 

otepluje,což výrazně projevuje koncem měsíce ,kdy teploty přes den jsou nad 30 st.C.Celkem  16x 
pršelo. 

 
Č e r v e n e c       -      v první dekádě s vyjímkou jednoho dne stále prší ,od druhé dekády se 

výrazně otepluje což trvá až do konce měsíce.Pršelo v osmi dnech. 

 

S r p e n                   -      vysoké teploty pokračují,s krátkým ochlazením a deštěm a 

s mírnými výkyvy teplot je pěkné počasí až do konce měsíce.8 dešťových dnů. 

 
Z á ř í                      -         od počátku prší,teploty přes den jsou však poměrně příznivé( 12 – 

17 st.C ),ve druhé dekádě je slunečno,teploty stoupají,krátce prší a ke konci je opět hezky.Pršelo 14x. 

 
Ř í j e n                    -        začíná polojasným počasím s výkyvy teplot od 10 do 20 st.C,ve 

druhé dekádě se otepluje,ráno je 6 až 10 st.C a přes den kolem 25 st.C.Ke konci však již přicházejí 
ranní mrazíky,počasí je polojasné a nakonec prší. 

 
L i s t o p a d             -        teploty již klesají k pěti stupňům,přichází první sníh a ranní 

mrazíky.Nízké teploty,oblačno a nakonec sněžení .V pěti dnech sněžilo a v osmi pršelo,sněhu leží 20 
cm. 

 
P r o s i n e c             -         ranní mrazy,sněžení,teploty až –18 st.C,postupně mírné 

oteplení,sněží a výška sněhové pokrývky je 40 cm,pak přichází oteplení,ke konci roku prší a sněhu leží 
5 cm.11 dní sněžilo a 4 pršelo. 

 
                      Za období posledních 10 let / od r. 1981 / je tento rok podle mých pozorování 

nejteplejší.Srpen byl nejteplejší,leden nejchladnější a listopad byl např.teplejší než duben.Srážkově 
byl tento rok v  uvedeném období třetí nejsušší.Nejbohatší na srážky byl červen,nejchudší leden. 
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OBYVATELSTVO. 
  
 

K 1.1.1990 měla naše obec registrováno 796 trvale hlášených osob. 

      
Narození dětí. 

 
  2.ledna               - Jiří   HORÁK                     -  matka Alena Horáková a Štefan Matúš 
14.ledna               - Karel STRNAD                 -  Šárka a Karel Strnadovi,Černá 6 
  9.února               - Bohuslav ŠVARC             -  Anna a Bohuslav Švarcovi,Mokrá 11 
  8.března             - Lukáš POKORNÝ             -  Květoslava a Michal Pokorní,Muckov 10 
17.dubna              - Lukáš KUBIŠ                    -  Romana Kubišová a Ota Miegel,Černá 
  8.června             - Luboš ZEMAN                  -  Miroslava a Luboš Zemanovi,Cerná 97 
27.června             - Milan HAMPL                   -  Jaroslava a Milan Hamplovi,Černá 36 
23.srpna               - Lukáš MARUŠKA             - Anna Marušková,Černá 15 
  7.listopadu         -  Markéta ČERKLOVÁ       -  Dana a Michal Čerklovi,Černá 60 
16.listopadu         -  Zdeněk a Vojtěch  
                               ZLÁMALOVI                     -  Eva a Zdeněk Zlámalovi,Bližná 1 
                 

Celkem se narodilo 11 dětí. 
 
 

Opustili nás. 

 
31.ledna              -  Stanislav MOUCHA           -  z Bližné ve věku 40 let,skončil dobrovol- 
                                                                             nou smrtí v Praze 
  4.února             -   Gabriela RUŽIČKOVÁ      -   zemřela necelý rok po svém narození 
  3.března           -   Bohumil HAMPL               -    ve věku nedožitých 60 let,pracoval jako 
                                                                              kuchař,z Černé č.36 
16.května           -   Antonie SEMROVÁ          -     bylo jí téměř 82 let,Černá 16 
14.října              -   Josef VÁLA                       -     z Bližné ve věku 75 let,dlouholetý pra- 
                                                                              covník v zemědělství 
 

Celkem zemřelo   5 občanů. 
 
 
K trvalému pobytu se přihlásilo 22 občanů a současně odhlásilo 19 občanů.Je tedy stav 
K 31.12.1990 celkem  805 trvale hlášených obyvatel. 
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Sídelní struktura obce   k 1.11.1990-srovnání 

 

ČÁSTI     OBCE    :      Černá v Pošumaví – Bližná – Dolní Vltavice – 

Mokrá –Muckov – Plánička   

VÝVOJ OBYVATELSTVA  V JEDNOTLIVÝCH LETECH PODLE OSAD. 

ROK Celkem muži ženy Bližná Černá Dol.Vlt. Mokrá Muck. Plán. 

1869 2029   261 378 540 433 202 215 

1900 2507   359 529 692 511 203 213 

1930 2442   364 533 670 451 194 230 

1950 711   91 268 68 138 75 71 

1961 750 400 350 120 367 31 85 79 68 

1970 845 431 414 124 486 39 63 92 41 

1980 807 419 388 93 561 23 41 69 20 

1990 796 413 383 100 582 18 26 55 15 

 
VÝVOJ BYTOVÉHO FONDU. 

Položka 
1961 1970 1980 1990 

Počet bytů celk. 204 239 257 272 

Z toho 
rod.domů 

115 116 115 121 

 
VÝVOJ POČTU DOMŮ. 

Obec/Osady 1930 1950 1970 1990 

Černá v Poš. 295 293 124 147 

Černá 58 53 61 94 

Bližná 38 32 20 15 

D.Vltavice 92 100 8 5 

Mokrá 52 62 7 7 

Muckov 27 27 19 20 

Plánička 29 19 9 6 
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POČET TRVALE OBYDLENÝCH BYTŮ. 
 

OBEC/OSADY 1930 1950 1970 1990 

Černá 
celkem 

204 239 257 272 

Černá 
 147 182 192 

Bližná 
 34 29 34 

D.Vltavice 
 8 5 5 

Mokrá 
 15 13 13 

Muckov 
 25 22 22 

Plánička 
 10 6 6 

 

POČET TRVALE OBYDLENÝCH BYTŮ V RODINNÝCH DOMECH. 

OBEC/OSADY 
1930 1950 1970 1990 

Černá 
celkem 

115 116 115 121 

Černá 
 53 71 76 

Bližná 
 18 8 9 

D.Vltavice 
 8 5 5 

Mokrá 
 10 6 6 

Muckov 
 19 19 19 

Plánička 
 8 6 6 
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POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT. 

 
Kandidáti do voleb. 
    Do komunálních voleb v roce 1990 byly v obci sestaveny dvě kandidátky stran a jedna nezávislého 
kandidáta. 
1/  Nezávislý kandidát                                         - Miroslav Baník,50 let,pracov.v pohostinství 
2/  Koalice –Nový venkov-OF- 
                   -Českosl.str.zeměd.                          – ing.Jan Novák,48 let,technik,OF 

- Bohumil Kozák,35 let,podnikatel,OF 
- Eduard Nikodým,44 let,opravář,ČSSZ 
- Vladimír Rolčík,36 let,učitel LŠU,OF 
- Bohumíra Smolenová,44 let,učitelka,OF 
- Jan Pešek,40 let,podnikatel,OF 
- Tomáš Suchánek,39 let,podnikatel,OF 
- Petr Valnoha,44 let,technik,OF 
- Václav Růžička,30 let,traktorista,ČSSZ 
- Stanislav Študlar,29 let podnikatel,OF 
- Alois Zahradník,38 let,traktorista,ČSSZ 

 
3/ Komunistická strana Českosl. -                       -       Jaroslav Leška,55 let,vedoucí provozu 

- Petr Badáň,30 let,opravář zem.strojů 
- Josef Krcho,42 let,pracovník ŽV 
- Hedvika Přibylová,31 let,technička ŽV 
- Jaroslav Sochor,41 let,opravář zem.strojů 
- Vladimír Kasal,44 let,řidič 
- Stanislav Kortán,58 let,dělník 
- František Fučík,53 let,opravář zem.strojů 
- Naděžda Valnohová,44 let,dělnice 
- Pavel Wudy,31 let,vedoucí provozu 
- Pavel Molák,44 let,předseda MNV 

 
Zvolení kandidáti. 
 
                         V roce 1990 až do nových komunálních voleb pracují v orgánech obce tito poslanci:  
 

Jan BIGAS – Drahomíra ČUNÁTOVÁ – Jan DUB – Jan FIKAR –Helmut  FLÖRING – Jan 
FRISCH – Miroslav HOMOLKA – Stanislav KANTOR –František KORČÁK –Miloslav 
KUBEC – Helena KUČEROVÁ – Božena LEŠKOVÁ – František LUKEŠ – 
Ing.Magdalena MACHALOVÁ – Pavel MOLÁK – Marcela NOVOTNÁ – Pavel 
ONDROVIČ – Dana PECHOVÁ – Vincenc PODSKLAN – Hedvika PŘIBYLOVÁ – Marie 
SOCHOROVÁ – Karel STRNAD – Petr VALNOHA – Jan VOLDŘICH . 
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Rada MNV,předseda a místopředseda 
         Předsedou MNV byl navržen a zvolen Pavel MOLÁK,místopředsedou František LUKEŠ. 
Členy rady MNV jsou : Pavel Molák,František Lukeš,Jan Voldřich,Karel Strnad,Hedvika 
Přibylová,Božena Lešková,Jan Dub,Jan Fikar a Dana Pechová. 
 

Volby do poslanecké sněmovny. 
         Naše obec byl volebním okrskem,kde jsme volili dne 8 a 9.6 poslance do sněmovny. 

Průběh Veřejného plenárního zasedání. 
         O tom,co bylo předmětem řešení na VPZ dne 8.2.1990 přináším ukázku v  tomto stručném 
výtahu.Jde o to co zajímalo občany,jaké byly jejich dotazy.Jména občanů vystupujících v diskusi 
neuvádím,jejich dotazy jsem zestručnil. 
- jak je to s převaděčem televizního vysílání 
- kdy bude obec plynofikována 
- kdy se bude stavět nový vodojem 
- informace o nutnosti Vodní záchranné služby v naší obci 
- proč OUNZ nepomáhá při rekonstrukci objektu 
- zda by nebylo vhodné využít LŠU na zdravotní středisko  
- následuje informace o práci a využití LŠU 
- kdy se dořeší bývalá závodní jídelna na býv.ředitelství statku 
- kdy bude udělána stoka na pole směrem do obce  
- kdy bude opravena propadlá kanalizace 
- dotaz na veřejné osvětlení v dolní části obce 
- kdo vlastně je v Občanském fóru a jak vůbec pracuje 
- krátké vysvětlení zástupce OF 
- představitel KSČ vystoupil se svou zprávou a navrhuje kulatý stůl 
- informace o situaci na zdravotním středisku 
- proč je v obci nepořádek a kdy bude odstraněn 
- proč bylo vykáceno větší množství jilmů v obci 
- zda bylo nutno kácet i lípu v prostoru LŠU  
- připomínka k vjezdu do objektu byla směrována na zástupce statku 
- nepořádek v obci dělá statek ztrátou krmiv a steliv – apelace na zástupce 
- připomínka k veřejnému osvětlení 
- stížnosti většího množství občanů na ničení majetku střelbou v lomu 
- připomínka k zásobování místních prodejen 
- zástupce MNV informoval o postupu úklidu v obci 
- zda by bylo možno instalovat telefonní automat v horní části obce 
- kritická připomínka k závěrům jednání se zástupci Jednoty,Masny a Potravin 
- dotaz k oplocení budovy č.36 
- připomínka k práci OF a k tomu jak je informován předseda 
- připomínka k situaci v aparátě MNV 
- dotaz na potřebnou úpravu hřbitova 
- krátká připomínka  k 17.listopadu 1989        

                                    
                             Toto je stručný výtah z dotazů občanů na VPZ v období tři měsíce po 
tzv.sametové revoluci. 
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Složité období. 
             Předseda MNV v červenci požádal o uvolnění z funkce.V tomto období to byla pro funkcionáře 
značná zátěž.Řada občanů si představovala,že se změnou systému se všechno okamžitě podřídí jejich 
přáním a zájmům.Kdo jiný je v takové době terčem,nežli obec a její představitelé.Zákony se mnohdy 
měnily takřka „ ze dne na den „ a tak ani pozice těchto úředníků nebyla náležitě podpořena. 
Protože se v listopadu konaly nové  komunální volby,přislíbili všichni poslanci náležitou pomoc a 
zodpovědný přístup ke své práci v orgánech a komisích.Mnohdy totiž i při 24 poslancích leží tíha úkolů 
především na předsedovi a několika dalších lidech. 
Předseda MNV tedy zůstal,snažil se odolávat tlakům,nevzdávat se a dodělat načatou práci. 

 
Úřad MNV a služeb. 
               Ve funkci hospodářky a účetní pracovala na MNV paní Eva Novotná.Součástí byly též 
Drobné provozovny,kde byl vedoucím Vladimír Marek,hospodářskou  účetní Monika 
Záhorová,vedoucím cestovního ruchu p.Měrka z Horní Plané a skladnicí Ingrid Cirhanová. 

 
Osada Bližná a její problémy. 
                Občané osady Bližná uspořádali podpisovou akci ve které žádají odtržení od Černé a 
vytvoření samostatné obce s vlastními volenými orgány.Podle počtu občanů žádají rozdělit majetek 
obce. 
Ústy svého mluvčího p.Zdeňka Zlámala se nejsou ochotni zůčastňovat plenárních zasedání MNV a 
žádají po některých orgánech a institucích,aby otázky a problémy týkající se osady Bližná,byly 
projednávány přímo s občany na Bližné.Důkazem je jeden ze sporů kolem instalovaného vysílače na 
kopci Lískovec u Bližné,na který si stěžují Oblastní správě radiokomunikací v Českých 
Budějovicích.Tento středovlnný vysílač prý údajně nejenom zhoršil příjem televizního a rozhlasového 
signálu,ale především narušuje přirozený krajinný ráz a vysílaná energie má negativní vliv na zdraví 
občanů.Možné negativní vlivy však nebyly prokázány. 
Začátek určitého náznaku sporu s MNV Černá v Pošumaví byl však článek,který vyšel v Jihočeské 
pravdě dne 5.1.1990 pod názvem „ Lipno volá o pomoc „ ve kterém se místní aktiv ochránců přírody 
v čele s p.Zlámalem obrací deseti základními požadavky na radu MNV.Požadují nejenom odchod podle 
nich zkompromitovaných funkcionářů,ale vyjadřují se k řadě otázek v oblasti ochrany životního 
prostředí.Předseda MNV na článek  reagoval a některé informace uvedl na správnou míru.                                                          

 
Nové volby – končí MNV. 
                Ve dnech 24 a 25.11.1990 se konají komunální volby.Je zvoleno 11-ti členné zastupitelstvo 
v tomto složení : 
Ing.Jan NOVÁK – Petr VALNOHA – Pavel MOLÁK – Jaroslav LEŠKA – Pavel WUDY – Hedvika 
PŘIBYLOVÁ – Eduard NIKODÝM – Bohumíra SMOLENOVÁ – Miroslav BANÍK – Tomáš SUCHÁNEK – 
Václav RUŽIČKA . 
První zasedání nově zvoleného zastupitelstva se konalo 10.12. ještě na tzv.Agitačním 
středisku.Zahájení provedl nejstarší zvolený zastupitel,což byl p.Jaroslav Leška.Při hlasování byl 10 
hlasy zvolen starostou ing.Jan NOVÁK a místostarostou  6 hlasy Petr VALNOHA.Bezprostředně se 
vzdal funkce Václav Růžička,další náhradník je nevolitelný,neboť zde nemá trvalý pobyt/ Jan  Pešek/ a 
tak nastupuje druhý náhradník Bohumil Kozák. 
Nově zvolené zastupitelstvo se seznamuje s průběhem prací dosud provedených v rámci obce a 
připravuje se na obtížný úkol,který před ním stojí,totiž privatizaci majetku a restituci. 
Nově zvolený starosta ing.Jan Novák se narodil  11.2.1942 .  
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Pochází z Moravy a vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. Prakticky až do svého nynějšího 
zvolení pracoval nejen v provozu,ale především jako vedoucí zootechnik na ředitelství Statků 
Černá a Frymburk.Na tomto prvním zasedání vyslovil přesvědčení,že bude schopen vést v současné 
složité době naší obec.Upozornil na těžkou finanční situaci ,na nutnost pomoci sociálně slabým rodinám 
a občanům.Poukázal na to,že je reálná možnost snížení životní úrovně občanů,což ale závisí 
především na tom,jaká bude výkonnost ekonomiky.Volební program nezávislé strany za kterou 
kandidoval a posléze byl zvolen starostou,umožňuje,pokud bude plněn,aby naše obec zůstala na 
žádoucí úrovni. 

Příprava privatizace.         
  Období ke konci roku je ve znamení příprav na tzv.malou privatizaci Drobných provozoven.Obec by 
podle zastupitelstva měla privatizovat v maximální míře vše co je možno a co lze.Jedná se o sklenářství 
a truhlářství,kadeřnictví,knihařství,autodopravu a likvidaci tuhých i tekutých odpadů,kovodílna i sběrna 
plynu.Dále i v rámci letní turistické sezony se jedná o Letní kino,autokemp Olšina,tábořiště Jestřábí 
l.,ll,lll,turistická ubytovna,půjčovna loděk a kol,kiosek v kempu Olšina a další. 
Při obecním zastupitelstvu je vytvořena privatizační komise,kterou tvoří : PavelWudy,Vladimír 
Marek,Stanislav Študlar,Václav Růžička,František Podroužek,Jan Voldřich,Vladimír Rolčík,Jaroslav 
Kasík a Pavel Vála. 

 
Průběh rekreace. 
               Během letní turistické sezony se však ještě o privatizaci neuvažovalo a tak vše probíhalo jako 
v normálních létech.Všechny ubytovací kapacity však byly naplněny,protože po otevření hranic se 
podstatně zvýšil příliv turistů ze západních zemí,kteří byli zvědavi na naši republiku a zejména naší 
oblast Lipenska. 
Zejména kemp v Olšině o kterém uvedlo Rudé právo dne 21.7.1990 :cituji „ nejen hezké okolí,ale 
zejména kvalitní služby,pořádek a zásobování na dobré úrovni.Vzorná čistota,posekaná tráva,fungující 
sociální zařízení a sprcha s teplou vodou jsou pro Olšinu samozřejmostí,především díky správci 
Ferdinandu Jirotkovi s manželkou a důchodkyním Marii Macháčové a Marii Macháčkové“ –konec citace. 

 
Kontakty s cizinou. 
           Hranice katastru naší obce v prostoru Kyselova jsou též hranicemi obce Schlägl v Rakouské 
republice.Představitelé obcí hned po otevření hranic začali projevovat zájem o navázání přeshraničního 
styku a případné další spolupráci obcí.Předseda MNV byl pověřen plenárním zasedáním navázáním 
styků s rakouskou stranou.Návštěva Schläglu a Aigenu se uskutečnila 12.7.Ze strany rakouských obcí 
byl zájem především o Lipenskou přehradu a zrodil se zde první pokus o možnost otevření hraničního 
přechodu pro pěší na Kyselově.Situace však ještě nebyla nazralá a žádost obcí byla zamítnuta Ústřední 
celní správou i Ministerstvem obchodu. 

   Pavel Molák,první porevoluční předseda MNV.            
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HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT. 

Zemědělství.    

 
   V roce 1990 hospodaří na území naší obce v oblast zemědělství provozy – Černá a Pomocná 
výroba.Organizačně patří pod odštěpný závod Frymburk,jehož ředitelem je ing.František Záhora.Na 
provoze Černá je vedoucím Pavel Wudy,na Pomocné výrobě Václav Čábela a později ing.Roman 
Blecha. 
       Jarní práce začaly a probíhaly v tomto roce jako v létech předešlých.Problémy technického a 
organizačního rázu se výrazně neprojevovaly.Zvýšené náklady byly na odstranění některých 
ekologických problémů,jako jsou hnojné koncovky u stájí,jímky na silážní šťávy,ČOV na Bližné,oplocení 
a opravy vodních zdrojů.Probíhají komplexní prověrky OBP a PO,v živočišné výrobě jsou větší ztráty 
telat. 
Staví se pětibytovka na Bližné,v Černé se rekonstruuje čp.32 na dva byty 2+1 a jeden byt 3+1 a v  Černé 
směrem k Slavkovicím se staví silážní žlaby. 
       Postupně se již připravuje koncepce přechodu k tržnímu mechanizmu a nastolovány jsou  
záležitosti vlastnických vztahů k půdě,ocenění půdy,daně/připravuje se daň z přidané hodnoty,spotřební 
daň a z nemovitostí/,otázky dotací a subvencí a jiné.Podporuje se podnikání všeho druhu,přitom se 
stále diskutuje na různých úrovních o pochopení společenských změn,ekonomickém myšlení lidí,rychlé 
reakci při rozhodování,zainteresovanost na konečných výsledcích a jiné. 
Začínají vznikat nové typy firem,zejména akciové a s.r.o a pomalu se vše připravuje na podstatné 
snížení zemědělské výroby. 
Naše provozy však ještě své úkoly plnily a vedly si v rámci Statku Frymburk velmi dobře.Provoz Černá 
splnil tržby na lO6% a to bylo nejvíce ze všech provozních středisek,Pomocná výroba na 108% a 
autodoprava na 129%.Představitelé obou provozů podporují tendenci zůstat nadále pod Statkem 
Frymburk,koncem roku však začínají petice zaměstnanců provozů na osamostatnění a vytvoření Statku 
Černá v Pošumaví. 
 

Podnikání v obci. 
 
 Ještě předtím než „ sametová revoluce“ změnila postupně náhled na ekonomiku společnosti,využívali 
někteří občané možnosti podnikat,což bylo povoleno vládním usnesením z r.1988.Své schopnosti 
mohou nyní již plně rozvinout nejenom při svém dosavadním zaměstnání,ale plně se osamostatnit. 
Těmito podnikateli z dřívějška jsou:  
Stanislav Študlar                - truhlářská výroba a práce s tím spojené 
Petr Štěrba                         - autoopravářské,karosářské a gumárenské práce 
Tomáš Suchánek               - výroba a oprava akvárií + chov akvarijních rybiček 
Malvína Pešková                - výroba upomínkových předmětů 
Vlasta Soustružníková        - dámské krejčovství 
Václav Soustružník             - převinování elektromotorů 
Miroslav Lavička                 - opravy elektromotorů 
               V průběhu roku 1990 se již začínají požadavky na možnosti podnikání objevovat častěji.V 
souvislosti s tím začínají docházet žádosti o pronájem některých objektů – např.žádost na objekt  č.10 
k soukromému podnikání podala Marie Lavičková a to pro možnost zajišťovat rychlé občerstvení a 
k tomu provádět šití oděvů na zakázku.Na tentýž objekt podala žádost i Růžena Pešková k provozování 
kadeřnictví.Nakonec byla vybrána a schválena žádost p.Marie Lavičkové. 
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První restituce. 
        Dříve jediná hospoda „Na rozcestí“ v obci byla jako jedna z prvních vydána rodině 
Tomandlových na základě jejich restitučních nároků. 
Začínají se rýsovat další možnosti vydání především pozemků,což se bude uskutečňovat postupně 
v dalších letech. 
Probíhá jednání s OV KSČ o bezúplatném převodu rekreačního zařízení IMPULZ na obec. 
 

ŽIVOTNÍ     PROSTŘEDÍ. 
Příprava na výstavbu ČOV. 
             V souvislosti s otevřením hranice se zvyšuje kapacita ubytovacích zařízení,začínají vyrůstat 
nové pensiony.Již dříve bylo jasné,že ekologické problémy nás donutí k výstavbě čistírny odpadních 
vod.Přikročilo se proto k projektové přípravě,projekt je nyní hotov,stále však není dořešena otázka 
pozemku v souvislostí s restitucemi,neví se ještě ,jak by byla stavba financována,kdo by byl 
dodavatelem a podobně.Je stále mnoho problémů a řešení,které stojí před rozhodnutím obecního 
zastupitelstva v dalších letech.Potřebu výstavby čistírny vod v obci si však uvědomují naprosto všichni. 

 
Plynofikace v obci. 
          V tomto období je plyn poměrně levný a dodavatelé se předhánějí v nabídkách a ujišťování,že to 
i v dalších letech bude plyn,který bude patřit k nejlevnějším. 
Z ekologického i dalších hledisek by to bylo pro naší obec výhodné.Návrh je připraven,ovšem řešení je 
v nedohlednu.Jde hlavně o to,kdo by stavbu financoval,sdružování obcí a podniků zřejmě nepřichází 
v úvahu.Dovést plyn do lipenské oblasti ať již z kterékoliv strany je skutečně velmi nákladné. 
 

Stavební uzávěra. 
  Na pravém břehu Lipna byla vyhlášena až do doby schválení územního celku Šumava tzv.stavební 
uzávěra.Jakékoliv stavby a přístavby jsou zastaveny.Po otevření hranic se začínají rozmáhat představy 
o výstavbě drobných,ale i velkých gigantických projektů k provozování turistické rekreace.To by mohlo 
vážně narušit ráz krajiny a ohrožení životního prostředí.Pro naší obec se to týká katastru Kyselov. 

 
Ochrana hranic. 
       Již jsem v předešlých tématech zmínil,že drátěné zátarasy na státní hranici byly odstraněny a že 
se mění i ochrana hranic.Od 1.11.je hranice střežena tzv.poloprofesionálně.Jakmile bude schválen 
zákon bude ustanovena pohraniční policie.Ta se bude zaměřovat zejména na pašování kradených 
věcí,především z kostelů,dále na pašování drog,ale i osob. 

 

KULTURA  V OBCI. 
Místní lidová knihovna. 
         Z deníku MLK,kterou vede paní Marcela Novotná,jsem čerpal podklady pro následující informace. 
Knihovna měla k 31.12.1990 celkem 6475 ks knih,odborně zvaných knihovní jednotky.Z tohoto 
množství bylo : 3 769 ks krásné literatury – 411 ks společenskovědních knih – 122 ks přírodovědeckých 
– 104 ks technických – 71 ks zemědělských knih a 409 ks ostatní naučné literatury. 
Pro děti a mládež bylo v knihovně celkem 1 589 ks knih. 
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Celkem 115 registrovaných čtenářů si vypůjčilo 5 104 ks knih.Nejvíce bylo krásné literatury a to 3 517 
ks a zbytek byla naučná literatura. 
Čtenáři si knihy nejvíce půjčovali v únoru a to 753 ks a v květnu 676 ks.Naopak nejméně to bylo 
v červenci – 123 ks. 
Oproti roku 1989 se zájem o čtení snížil,počet čtenářů byl o 52 nižší.Projevil se i zde zájem o veškeré 
dění ve společnosti,na trhu byl mnohem větší výběr časopisů,televize začala vysílat více 
filmů.Doufejme,že zájem o čtení se postupem let pronikavě nesníží. 
Pro knihovnu se v tomto roce nakoupilo 115 ks nových knihovních jednotek. 
 

Školství v obci. 
Základní škola. 
V první polovině roku 1990,což byl školní rok 1989/1990 byl na naší škole ustanoven ředitelem p.učitel 
Milan Strejc,který zde učil od r.1971.Dlouholetý ředitel školy Jaroslav Zimmermann  na začátku školního 
roku zemřel.Na škole bylo v tomto období celkem 43 žáků,z nich bylo prvňáčků 11 a učila je Bohumíra 
Smolenová.Druhý a třetí postupný ročník byl sloučený v jednu třídu,kterou učila Marie Uhlířová.Ve 
2.p.r.bylo tehdy 12 a ve 3.p.r.7 žáků a žákyň.Čtvrtý postupný ročník,kde bylo 13 dětí učil ředitel Milan 
Strejc. 
O školní družinu se starala tak jako dlouhá léta předtím její vedoucí Božena Lešková. 
      Ve školním roce 1990/1991 nastoupilo do prvního ročníku pouze 6 dětí a byl proto sloučen se 
čtvrtým ročníkem, ve kterém je 8 žáků ,v jednu třídu,kterou vyučuje Věra Daňová.Ve druhém ročníku je 
12 žáků,tvoří samostatnou třídu a vyučuje Bohumíra Smolenová.Ve třetí třídě se učí žáci třetího 
ročníku,je jich 11 a vyučuje Milan Strejc. 
Školní družina je ve stejném obsazení. 
 

Mateřská škola. 
   Obsazení učitelským sborem po oba dva školní roky je stejné-ředitelkou je Dana Pechová a učitelkou 
Hana Kliková.Mateřská škola je rozdělena na Jeslovou třídu,kde je v průměru umístěno 11 dětiček a na 
Mateřskou školku,kde je 18 dětí. 
Pěstounkami jsou Anna Korčáková a Eva Doležalová. 
Mateřská škola je samozřejmě umístěna v objektu nově postaveném,kam se přemístila počátkem roku 
1984. 
 

 
Budova Mateřské školy v Černé v Pošumaví. 
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Budova Základní školy v Černé v Pošumaví. 

 

                                                                     
 

R Ů Z N É. 
Zarybnění Lipna. 

Podle Jihočeské pravdy z 10.8.1990 převažují v Lipenské nádrži především plevelné druhy ryb 
a to plotice obecná s 38 %,ježdík s 26%,okoun říční s 22% a cejn velký na kterého připadá 8,5%.Z 
ušlechtilých ryb je to candát ,ale pouze v množství 2,3% a štika dokonce jen 0,5%.Množství dravých ryb 
je na Lipně stále několikanásobně vyšší než na jiných přehradách/Orlík,Římov,Husinec/. 
Z uloveného vzorku více než 1 400 ryb byl zjištěn jen jediný kapr.Lipno ve srovnání s  jinými nádržemi 
nelze považovat za kaprovou vodu.V hloubkách byly zjištěny deficity kyslíku-je proto zbytečné pokoušet 
se zde o výlovek. 

 
Jestřábí mimo sezónu. 
Většina rekreačních zařízení u Lipna zeje prázdnotou,ale ve Školícím a rekreačním zařízení 
Agrokombinátu Šumava s.p. na Jestřábí je stále živo.Ve 14 ti denních turnusech se zde střídají žáci 
desátého obvodu hlavního města Prahy.Žáci se zde normálně učí podle osnov a využívají tak 
vinárnu,jídelnu i klubovnu.V každém turnusu je 90 až 100 žáků a odpovídající počet učitelů. 
V zimním období se zde i provádí léčebná rehabilitace pracovníků odštěpných závodů Agrokombinátu 
Šumava.Zařízení je pod vedením Viliama Koršaly. 
/Českokrumlovsko 9.3.1990/ 

 
„Panelka „ je pojmem. 
Panelová restaurace v Černé v Pošumaví je pojmem mezi návštěvníky Lipenského jezera již 
dlouho.V těsné blízkosti chladných vln tu nachází odpočinek  spojený s občerstvením i lidovou 
zábavou.Letos si jich užívají více než dost,a tak není divu,že tu posedávají hloučky u piva,či s  kytarou 
v ruce. 
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O to,aby jim chutnalo se letos stará osmičlenný kolektiv mladých lidí Jednoty Kaplice v čele s vedoucím 
Zdeňkem Bartošem.Teplá kuchyně,výčep piva a nealkoholických nápojů,jídelna s terasou pro téměř 150 
lidí a služby po 7 dní v týdnu.Čerstvé jídlo je v poledne a nové k večeři.Ovšem ceny vzrostly a tak 
poněkud zmrazily zájem o jídlo –tak například : svíčková na smetaně je za 18,70 Kč   a gulášová 
polévka za 5,10 korun. 
Za slušné posezení vydáme dnes slušný peníz,ovšem druhý den nám to již takové 
nepřijde./Českokrumlovsko 27.7.1990/ 

 
Ceny rostou. 
Maloobchodní ceny rostou nejen u potravinářského zboží,ale i u ostatního a zejména 
u služeb.Porovnejme si některé ceny u několika druhů potravinářského zboží: 

Kostkový cukr Dosud           8,- Nyní             11,- 

Káva 75 g                     18,-                      18,- 

Vepřová plec                     57,-                                                57,- 

Přední hovězí                     17,-                     27,- 

Svíčková                     95,-                   15O,- 

Telecí plec                     48,-                     70,- 

Vepřový bůček                     20,-                     36,- 

Špekáčky                     25,-                     32,- 

Lovecký salám                     9O,-                    100,- 
 

 
 Ceny některých druhů zeleniny:  rajčata  - 32,-     květák za 1 ks 9,-   zelí za ks  5,- 
  Kapusta za ks  3,5O korun,cibule 1 kg za 7,-   česnek za kg  28,- celer  za 5,-                  
 
Ceny automobilů Škoda:  Š 135 L/Š 136 L     -   dosud    84 600,- 
                                                                            Nyní       9O 3lO,- 
                                           
                                          Š 135 LS/Š 136 LS-  dosud     89 100,- 
                                                                            Nyní       96 020,- 
 
                                          Š 135 SP/Š 136 SP-  dosud    84 410,- 
                                                                             Nyní      90 100,- 
 
Zvýšení cen jízdného. 
 
     Jako každý v tomto státě a v této době ohlašuje zvýšení cen zejména jízdného, 
jak ČSD tak i ČSAD.Bohužel,vliv na čistotu,pořádek,přesnost a další zlepšení 
služeb,to zatím nemá.Jak se mění jízdné u ČSD zestručňuji v těchto čtyřech bodech: 
1/ obyčejné jízdné se zvyšuje o 100 % 
2/ dělnické týdenní a měsíční jízdenky se zvyšují rovněž o 100 % 
3/ děti od 6 do 16 let zaplatí 50% obyčejného jízdného 
4/ ceny žákovských časových jízdenek se zatím nemění 
Poněkud méně se rozhodlo zvýšit své jízdné ČSAD a to takto: 
1/ obyčejné jízdné se zvyšuje o 30 % 
2/ dělnické jízdenky týdenní a měsíční se zvyšují o 100 % 
3/ dělnické jízdenky pro jednotlivou jízdu budou na úrovni 50 % obyčejného jízdného 
4/ žákovské jízdenky se zatím nemění 
Ceny pohonných hmot 
Zvyšují se ceny benzinu Speciál na 12,-…….Natural na 13,50 …..Nafta  na 9,-korun 
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Drobničky. 

 

Invaze turistů,zejména rakouských,do našich obchodů je na pořadu dne.Kurz 

koruny k marce nebo šilinku je velmi výhodný a tak turisté přijíždí nejenom na den,ale 
doslova na obrátku.V našich hotelích se slušně a levně najedí a  domů si odvážejí 
doslova různorodé zboží.Nakupují především sklo,keramiku,lovecké 
potřeby,suvenýry všeho druhu,ale spousty potravinářského zboží ,zejména 
alkohol,ryby,maso,cukrářské výrobky a to vše v mnohakilovém balení.Z obchodů mizí 
spousta nářadí pro zahrádkáře,kutily,domácnost,zájem je o 
služby/kadeřnictví/,benzin,optiku,grafiku,obrazy-prostě o všechno. 
 

Konec černobílých televizorů se blíží.V této době je o ně v obchodě zájem 

naprosto minimální.Naopak je velká poptávka po barevných televizorech,zejména 
zn.TOSHIBA,ale je jich nedostatek.Dobře se prodávají věže AIWA,které stojí 9 100,-
Kč a radiomagnetofony TELEFUNKEN za 5 92O korun. 
 

Lambada  doslova zaplavila diskotéky a plesy.Tento tanec,jehož pohybový 

základ i rytmus je charakteristický pro lidi černé pleti se nyní líbí všem – opět světem 
letí párové tancování. 
 

Odsun sovětských vojsk začal oficiálně již v únoru 1990.Sovětská vojska,která u 

nás byla tzv.“dočasně“ téměř 22 let umístěna ,se podle dohody mezi státy postupně 
budou odsouvat a opouštět vojenské prostory a posádky.Garantem za odsun pro 
celou republiku je bývalý rockový zpěvák,nyní poslanec Michael Kocáb. 
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P   O   Č   A   S    Í . 

 
L e d e n           -   zpočátku jsou teploty plusové,ale prší,v polovině druhé dekády se 
ochlazuje,což trvá až do konce měsíce.Celý měsíc je bez sněhu,pršelo v šesti dnech 
a sněžilo ve třech dnech.Průměrná ranní teplota byla – 1.77 st.C 
 
Ú n o r              -   od počátku nízké teploty a slabé sněžení,které se projevilo v sedmi 
dnech.V porovnání s ostatními roky je tento únor poměrně studený.Průměrná ranní 
teplota -–7,14 st.C. 
 
B ř e z e n          -    ještě pokračují nízké ranní teploty kolem nuly,přes den je však 
příjemné jarní počasí,poslední dekáda je však chladná a sněží.Průměrná ranní 
teplota je + 2,64 st.C. 
 
D u b e n              -     teploty ráno kolem 5 st.C,ve druhé dekádě přichází 
mrazy.Celkově je to měsíc chladný a chudý na srážky.Průměrná ranní teplota + 2,77 
st.C. 
 
K v ě t e n                 -      celý měsíc se pohybují ranní teploty do 10 st.C,nijak 
výrazné nejsou ani přes den,teprve ke konci denní teploty stoupají.Období od 24 až 
26.5 je velmi chladné a deštivé.Celkem pršelo v 16 dnech. 
 
Č e r v e n                 -      měsíc je celkově příznivý,ve druhé polovině je několik dní 
velmi teplých.Průměrná ranní teplota 11,27 st.C. 
 
Č e r v e n e c            - příjemné teplé počasí prakticky celý měsíc s občasným 
deštěm a bouřkami z tepla.Průměrná teplota 15 st.C. 
 
S r p e n                     -  pěkný teplý měsíc,v první dekádě dokonce s tropickými 
dny,ve druhé půli měsíce poněkud chladněji.Pršelo v osmi dnech. 
 
Z á ř í                          -  pokračuje příjemnými ranními i denními teplotami,což trvá 
téměř celý měsíc,pouze 7 dní bylo přerušeno deštěm 
 
Ř í j e n                        - v první dekádě je teplé počasí,pak se ochlazuje,přichází 
ranní mrazíky,což trvá do konce měsíce 
L i s t o p a d            - pošmourné listopadové počasí v první dekádě,pak 
ochlazení,sníh,kterého leží 18.11 kolem 30 cm,pak nastává oteplení a na konci 
měsíce není sníh žádný.V osmi dnech pršelo a v pěti sněžilo.Průměrná teplota ráno 
1,37 st.C. 
P r o s i n e c                  - ranní teploty pod bodem mrazu,od 10.do 17.12 jsou teploty 
kolem –15 st.C,pak sněží,otepluje se a prší a to i na Štědrý den.Pak však znovu 
mrzne a slabě sněží a koncem roku leží 2 cm sněhu. 
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            Celkově byl v průměru nejstudenějším měsícem únor.Ovšem v zimním 
období jako takovém to bylo v čase od 10.do 24.12,kdy dne 10.12.byla vůbec 
nejnižší mnou naměřená teplota ráno a to – 18 st.C. 

Nejteplejším měsícem byl červenec a v něm 12.7 bylo ráno 
18 stupňů a přes den 35 st.C.  
V r.1991 jsem zaznamenal pouze tři bouřky,první 
24.6.Celkově byly naměřeny ranní teploty v průměru 4,71 
st.C a ve 121 dnech byly nějakým způsobem zaznamenány 
srážky,z toho 28 sněhové.Oproti předcházejícím 12 letům to 
však byl rok nejteplejší. 
                                                                                                                   
Naše příroda je na tyto krasavce bohatá. 
 
 
 
 

 
OBYVATELSTVO. 

 
       
                    V naší obci bylo k 1.1.1991 trvale hlášeno 805 obyvatel.Během roku se 
narodilo 7 dětí a zemřelo 6 občanů.Do obce se přihlásilo 22 lidí,ale současně se jich 
20 odhlásilo.Ke konci roku byl tedy stav 808 obyvatel. 
V tomto roce probíhalo sčítání obyvatelstva ve dnech 2 – 3. března a tak se 
k výsledkům vrátím  podrobněji.Nejdříve však k narození a úmrtí. 
 

Narození dětí. 
 

  16 ledna             -     Klára VALNOHOVÁ      -   Petra a Pavel Valnohovi,Černá 77 
  19 ledna              -     Jan BIGAS                     -   Martina a Jan Bigasovi,D.Vltav.55 
  14 června            -     Václav RUŽIČKA           -   Gabriela a Václav Růžičkovi,Bližná  
  23 června            -     Tereza MACHÁČKOVÁ -   Iva a Václav Macháčkovi,Černá 31 
  26 června            -     Filip BADÁŇ                   -   Ivana a Petr Badáňovi,Černá 119 
  23 září                 -     Denisa VRBOVÁ            -   Miroslava a Karel Vrbovi,Černá 23 
  4 prosince       - Helena FLEIŠMANOVÁ  -   Ivana a Vladislav Fleišmanovi Bližná 5 
 
 

Zemřelí občané. 
 
 27 ledna              -     František NOVOTNÝ       -   z Muckova,jeden z pamětníků 
osidlování zdejšího pohraničí,myslivec a včelař,zemřel ve věku 72 let 
  8 března                -       Milan   HAMPL                   -    zemřel mladý ve věku 25 let 
na náhlou mozkovou příhodu 
 11 dubna                 -       Anna VÁLKOVÁ                  -    milá a oblíbená 
paní,dlouholetá obyvatelka,dříve vedoucí záv.kuchyní u Statku,pomáhala MNV 
 11 dubna                        -   Alžběta TOKÁROVÁ        -      z Mokré 
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      2 srpna                         -   Jaroslav LEŠKA               -      pracoval jako výrobní 
náměstek u Statků Černá a Kájov,profesí agronom,sportovec,vedl oddíl ledního 
hokeje,před svou smrtí členem zastupitelstva obce,zemřel po několika infarktech v 56 
letech 
    22 prosince                      -   Kateřina DANIELOVÁ     -    z Dolní Vltavice,známá 
svým každodenním docházením do Černé a zpět pěšky.    
 

Sčítání obyvatelstva v roce 1991. 

Pravidelně po deseti letech se provádí sčítání obyvatelstva,domů,bytů a dalších údajů,které 
jsou potřebné a které organizuje stát prostřednictvím statistických institucí. 

V tomto roce proběhlo sčítání ve dnech 2 a 3.března a v naší obci vše zajišťovali pánové Jan 
Frisch,Karel Vrba a Josef Žilík. 
Nyní k jednotlivým výsledkům sčítání podrobněji: obyvatelstvo 
      Trvale bydlícího obyvatelstva v obci k datu sčítání             -    798 
      Z celkového počtu bylo v obci žen                                      -    384 
      Dětí ve věku  do 14 ti let bylo                                              -    191 
      Mužů ve věkové kategorii 15 – 59 let                                  -    263 
      Žen v kategorii 15 – 54 let                                                   -    223 
      Mužů  od 60 ti let výše bylo                                                 -      44 
      Žen od 55 let výše bylo                                                        -      77 
      Celkově poprodukční věk v %                                             -      15,2 
      Průměrný věk obyvatelstva obce činí                                  -      33,4 
 
Národnost.                                                       Náboženství 
 
Česká                       -       667 obyv.                          Římsko-katolické          -     347 
Moravská                 -           7                                    Čs.husitská                   -         5 
Slovenská                -       112                                     Evangelická                  -        7 
Německá                 -           5                                     Bez vyznání                  -     270 
Polská                     -            1                                    Nezjištěno                     -     167 
Maďarská                -            1 
 
Ekonomická aktivita. 

Ekonomicky aktivních obyvatel bylo v obci      -    455 

Z tohoto počtu bylo žen                                    -    216 
Za prací dojíždělo mimo obec celkem              -    149  
 
Domy a byty. 

Trvale obydlených domů bylo v obci                -    153 

Z toho rodinných domků                                   -    130 
Neobydlených domů bylo                                 -      16 
Objektů individuální rekreace na území           -    496 
Průměrné stáří domů                                        -     38,4 r. 
Trvale obydlených bytů bylo                             -    273 
Bytů pouze s jednou místností                         -      40 
Bytů s dvěma místnostmi                                 -      85 
Bytů s třemi místnostmi                                    -    119 



28 

 

Bytů se čtyřmi a více místnostmi                      -      29 
Neobydlených bytů celkem                               -       22 
Byty,které byly postaveny do roku 1919            -     48 
Postavené v letech 1920-1970                          -    149 
Postavené v letech 1971-1991                          -      76 
Trvale obydlené vybavené vodovodem             -    266 
S vlastní koupelnou nebo sprch.koutem           -     262 
S vlastním splachovacím záchodem                 -    265 
S etážovým nebo ústředním topením               -     169 
Na 1 trvale obydlený byt připadá osob              -         2,93 
Trvale obydlených bytů s jednou osobou          -       67 

 
 

Výsledky sčítání v jednotlivých částech obce. 
 

POLOŽKA BLIŽNÁ ČERNÁ D.VLTAVICE MOKRÁ MUCKOV PLÁNIČKA 

celkem obyvatel 109 568 24 31 50 16 

z toho-ženy 47 279 12 15 21 10 

děti do 14 let 32 129 5 10 13 2 

muži 15-59 let 37 188 7 6 20 5 

ženy 15-54 let 27 167 7 6 9 7 

poprodukt.obyv. 13 84 5 9 8 2 

       

ekonom.aktivní 63 328 12 12 30 10 

z toho ženy 27 160 6 6 11 6 

v zem.a les. 28 110 2 10 25 4 

v průmyslu 13 94 1 1 2 3 

ve stavebn. 5 20 5 1 2 - 

ve službách 15 84 2 - 1 2 

vyjíždějící z obce 11 124 3 2 3 6 

       

trvale obydl.domy 13 101 8 5 20 6 

trvale obydl.byty 32 195 3 12 20 6 

z toho v rod.dom. 10 95 5 3 20 6 

s vodovodem 32 192 6 12 19 5 

s kanalizací 32 185 - - 16 - 

s ústř.topením 25 128 3 3 9 1 

k rekreaci 333 6 47 59 11 40 

       

byty post.po r.1919 1 28 5 10 2 2 

1920 - 1945 1 6 1 2 1 2 

1946 - 1970 25 91 1 - 17 2 

1971 - 1980 - 48 - - - - 

1981 - 1990 5 22 1 - - - 
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POLITICKÝ  A VEŘEJNÝ ŽIVOT. 

    
Obec dostane majetek. 
 
      Z historického majetku,který obec vlastnila do roku 1949 by mělo být navráceno: 
1/  dům čp.46 nyní budova Obecního úřadu + nájemník Jan Frisch 
2/  dům čp.28 nájemník paní Zimmermannová Emilie 
3/  bývalá škola na Muckově v prostoru Emry 
4/  bývalá škola v Dolní Vltavici  
5/  objekt školní družiny v prostoru proti sodovkárně 
6/  objekt čp.10 kde je provozovna sklenářství a nájemce Jan Bigas/část pronajmuta/ 
7/  budova rekreačního zařízení Vys.školy zemědělské na Jestřábí 
8/  truhlářská dílna v domku za Obecním úřadem 
9/  turistická ubytovna vedle hřiště 
10/kadeřnictví v objektu čp.59 bývalé pošty 
11/veškerá tábořiště v prostoru Jestřábí 
    Zpočátku se navrhuje,aby v majetku obce zůstala doprava a pozemní práce.Doprava je však k 1.6 
zrušena,stejně tak se ruší knihařství a oděvní služba,která stejně nefungovala.Skládka tuhých odpadů 
zůstává obci. 
Obec vlastní celkem 60,3 ha pozemků a 18 ha lesa. 
 

Jak do privatizace. 
   Předtím,než se začnou jednotlivé objekty a budovy privatizovat,je třeba provést inventarizaci a z ní 
vycházet.Vyčlení se budovy určené k veřejně prospěšné činnosti,které se privatizovat nebudou a 
všechny ostatní se nabídnou případným zájemcům ve veřejné dražbě. 
Hlavní zásady jsou: 30 dnů předem musí být známy veškeré nutné údaje k prodeji,podané žádosti 
posuzuje Obecní zastupitelstvo a přednost mají místní občané. 
 

Privatizace Drobných provozoven. 
     Prodej DP bude provádět okresní privatizační komise.I v tomto případě se musí provést seznam 
veškerého majetku,odepsat amortizaci a zařídit veškeré nutné písemnosti.O prodeji jednotlivých 
provozoven musí informovat inzerát v tisku. 
O koupi DP jako celku projevil zájem p.Vladimír Marek. 
Provozovna kadeřnictví je z privatizace vyjmuta,protože se přihlásil původní majitel. 
Veškeré vlastnické vztahy je nutno předem zkoumat,aby pak nenastaly nepředvídané problémy -
např.pozemek Letního kina je Státních lesů. 
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HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT. 
 
Zemědělství. 
 
           Jako samostatná organizační jednotka vzniká  Odštěpný závod Černá, 

Agrokombinátu ŠUMAVA Český Krumlov. 

Řízením závodu je pověřen Jan Wudy,zástupcem ing.Jan Machala. 

Majetek se začíná rozdělovat mezi dva subjekty – Frymburk a Černou.Pro tento účel je 

utvořena delimitační komise,kterou na straně Černé tvoří ing.Machala,Jan Wudy,Pavel 

Wudy,František Kundrát a Milan Novotný.   

.Rozdělují se i odbory,služby,zaměstnanci,byty,závodní kuchyně,nábytek,počítače a 

další.Proces rozdělování je velmi náročný,ne všechno probíhá bez stresu,zejména u 

mechanizačních prostředků,skladových zásob,ale i po finanční stránce. 

      Před novým subjektem stojí řada závažných úkolů např.-připravit se na průběh 

restitucí,tj.proplácení živého a mrtvého inventáře – provést inventuru staveb na cizích 

pozemcích – vypracovat nový organizační řád –nově uzavřít kolektivní smlouvy  atd. 

     Po krátkém působení Jana Wudyho  byl jmenován ředitelem závodu Černá ing.Machala 

Jan,který jako první uvedl do funkce svého ekonomického náměstka ing.Hanu Ščevíkovou.  

Minimální mzda v tomto období činí lO,80 Kč/ hod.u profesí odměňovaných hodinovou 

mzdou a 2 000 Kč u měsíčních tarifů. 

Postupně se zastavuje investiční výstavba,radikálně se začíná snižovat intenzita 

vstupů/hnojiva,osiva,chem.prostředky,náhrad.díly apod./,omezují se náklady všeho 

druhu,snižují se počty pracovníků.  

     Než začne proces privatizace je nutno – přesně identifikovat vlastníky – oddlužit statek –

vytvořit podmínky pro soukromníky.V této době začíná výroba ustupovat do pozadí a důležitá 

je především ekonomika a ekologie. 

              V souvislosti s rozdělováním majetku mezi závody Frymburk a Černá musí často 

zasahovat Hlavní delimitační komise v Českém Krumlově.Vznikají spory zejména o 

autobus,Tatru 148 ,jeřáb,auta AVIE,Škody 1203,spory jsou i o výpasové středisko Račín,které 

předtím sloužilo celému sloučenému závodu. 

              Začíná postupný prodej strojů a zařízení za odhadní ceny.Za odhadní ceny je možno 

se souhlasem Ministerstva zemědělství prodávat na tzv.výjimku i domy a  ostatní nemovitosti.  

Závod může čerpat dotace podle tří vyhlášených titulů a to za 1/ převod orné půdy do trvalých 

travních porostů – za 2/ převod do lesní půdy – za 3/ částečné vyrovnání nepříznivých 

klimatických podmínek. 

Z delimitace vznikl po konečné sumarizaci dluh vůči závodu Frymburk ve výši 6,5 

mil.Kč.Závod Frymburk totiž převzal veškeré pohledávky po odběratelích a bude je od Černé 

vymáhat.Současně běží dohadování o způsobu a termínu splátek. 

Od 25.6.1991 se ruší veškerá užívací práva a v platnost vstupuje zákon o půdě. 

Závod Černá ,stejně jako všechny Statky v republice,začíná zpracovávat povinný 

zakladatelský privatizační projekt,ve kterém se nejprve vyčlení majetek,který bude vydán na 

restituce,dále nepotřebný majetek a teprve zbytek půjde do privatizace.Do uskutečnění 

privatizace se majetek může pronajímat,ale skutečně jen ten ,o kterém je známo,že nemůže 

být předmětem restitučního řízení.V katastru závodu Černá se předpokládá že až 80 % 

majetku bude vydáno na restituce. 

  Statek Černá zavedl osobní účty každého nájemce,v nich se odrážejí veškerá plus a 

mínus,nájemce nic neplatí,z možných plusů dostává část a zbytek se mu promítá na mínusové 

části. 

Hlavní nápor na restituce a privatizaci však přijde v dalších letech. 
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Svinování píce na našich lukách je současným znakem zemědělské výroby. 

 
Privatizace celoročních zařízení. 
        V naší obci působí některá zařízení s celoročním provozem,speciálně však zaměřená na 
rekreaci.Připravena jsou: 

Jihočeské tiskárny České Budějovice v Černé 
Chemoprojekt Praha na Bližné 

Staviva Bližná 
Dvě chaty státních lesů 

Calofrig České Budějovice v Dolní Vltavici 
Hotel Radslav 

Textil Středočeský kraj v Dolní Vltavici 
Textil Oděvy Praha v Dolní Vltavici 

Dopravní podnik České Budějovice v Černé. 
 

Privatizace veřejných tábořišť. 
Veřejná tábořiště nebudou v tomto roce privatizována.Z předběžného šetření vyplývá,že pozemky 
mohou být ohroženy restitučními nároky. 
Veřejná tábořiště budou ve veřejné soutěži pronajata obcí vybraným zájemcům. 
 

Výběrové řízení proběhlo. 
 
Nejprve zde uvedu zájemce o pronájem rekreačních zařízení obce. 
O pronájem Koliby a kiosku na Olšině projevil zájem p.Rostislav Tomek 
O pronájem loděnice p.Jaroslav Kasík 
O pronájem občerstvení na Jestřábí II. P.Vl.Matoušek 
O pronájem tábořiště p.J.Černý 
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O pronájem celého rekreačního zařízení p.Měrka 
     A jak to dopadlo: Olšina byla pronajata za 410 000  Kč panu Kováři 
                                 Jestřábí I.získal za 100 000 Kč pan Josef Štěrba 
                                 Jestřábí  II.za 320 000 Kč p.Vl.Matoušek 
                                 Jestřábí III.bylo pronajato za 9O 000 Kč 
                                 Půjčovnu loděk si pronajal p.Jar.Kasík 
                                 Letní kino bylo pronajato na 1 rok p.Janu Klimešovi 
 

 
Personální obsazení Obecního úřadu. 
 
Vedle starosty obce ing.Jana Nováka pracuje na Obecním úřadě jako účetní hospodářka paní Eva 
Novotná,dále zde pracují Lenka Študlarová a přichází Ivana Badáňová. 
Na úseku Drobných provozoven je účetní Monika Záhorová,dále paní Grohmanová z  Frymburka a 
skladnice Helena Poláková.Cestovní ruch má na starosti p.Měrka. 

 
Doplnění do OZ. 

Dnem  26.9.1991 je uveden do Obecního zastupitelstva pan Josef Krcho náhradou 

za zemřelého Jaroslava Lešku. 
 
Jak v místních poplatcích. 
 
Je připravena vyhláška o místních poplatcích,která začne platit od 1.1.1992. 
Poplatky ze psů – 120,.Kč v bytovkách nad 4 rodiny 
                                  60,-Kč v rodinných domcích 
                                  30,.Kč na samotách 
Za rekreační pobyt – od 1.6 do 30.9  činí popl.5 Kč a pro cizince 10 Kč 
                                     Od 1.l0 do 31.5 činí popl.2 Kč a pro cizince 5 Kč 
Za veřejné prostranství – 300 Kč osobní auto za rok 
                                            600 až 1200 Kč nákladní auto a návěs 
Za reklamní zařízení – 100 Kč za m2 a 500 Kč podniky a cizinci 
Dislokační poplatky – 10 % z úhrady u kanceláří-5 % u dílen-2 % u objektů ŽV 
 
Nápisy v češtině. 
 
V tomto období se vyskytuje velké množství nápisů a poutačů,které jsou psány v  cizím jazyce,zejména 
v německém.Obecní zastupitelstvo rozhodlo,že všechny poutače a reklamní vývěsky vyskytující se na 
veřejném prostranství ,musí být psány nejprve v jazyce českém a pak teprve v cizím. 
 
Domovníci. 
 Řešila se i otázka ustanovení domovníka v každém nájemním domě spravovaném obcí.Domovník by 
prováděl drobné opravy,zajišťoval vyvážení popelnic,hlídala zajišťoval vodoměry a hlavně dbal na 
pořádek v domě i okolí.Bytová komise dostala i vyčleněnou částku na výplatu domovníků.Akce však 
nenalezla pochopení a neujala se. 
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Na veřejném tábořišti Jestřábí II. 

  

 

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ. 
   
       Obec vydává vyhlášku o ochraně pořádku a životního prostředí v územním obvodu obce Černá 
v Pošumaví.Vyhláška se zabývá,pokud jí stručně uvedu:-udržováním čistoty a pořádku – omezením 
provozu motorových vozidel – ochranou vod – skladováním tuhých odpadů – chovem domácího 
zvířectva – podnikáním občanů. 

  
Čistička odpadních vod. 
V minulém roce jsem uvedl,že je připraven projekt,ale zejména kvůli financování se neuskutečňuje.Nyní 
bylo zjištěno,že zadání projektu bylo špatné a závadné.Byl učiněn stopstav a zadán projekt nový.Proč 
tomu tak bylo o tom se nehovoří. 

Svoz odpadů. 
Zatím se řeší provizorně.Pokud nebudou na tuto činnost vyčleněny finanční prostředky je možné,že 
nebude svážen odpad od rekreačních chat.Skládka tuhých domovních odpadů na Pláničce je 
přeplněná,její životnost je minimální a hrozí její uzavření. 
Do rozpočtu obce se v r.1990 odvedlo ze svozu tuhých a tekutých odpadů celkem 2 700 tisíc Kč 
s čistého zisku. 

Statut Lipna. 
Statut Lipna dosud platí,ale postupně dojde k jeho úpravám,což je plně v kompetenci obcí.Bude nutno 
přesně vyznačit hranice Lipna a označit provozovaná tábořiště. 
Vzhledem k určitému uvolnění v republice,začíná se projevovat sklon k porušování vymezených 
pravidel a nedodržování nařízení a zákazů,což může přinést neblahý vliv na přírodu a ekologii jako 
celek.Proto se uvažuje o zajištění místní policií v průběhu rekreační sezony. 

Ohrožení rekreace. 
V Lipenské přehradě se rozšířily hnědé řasy,které by mohly ohrozit průběh letní rekreace.Zájmové 
sdružení obcí lipenské oblasti poslalo vyjádření předsedkyni ČNR pí.Dagmar Burešové,ve kterém se 
hovoří o znehodnocování přírody,o tom,že jsou nevhodné podmínky turistického rozvoje,stejně tak jako 
se projevují majetko-právní nesrovnalosti.Z jednání např.s Okresním úřadem vyplynulo,že žádné dotace 
na rozvoj pohraničních oblastí nebudou. 
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Protože je přeplněná skládka tuhých odpadů na Pláničce,není vybudována čistička odpadních vod a 
připomínky hygienika především k řasám a sinicím jsou natolik závažné,je možno vážně uvažovat o 
tom,že letní turistická sezóna je vážně  ohrožena. 

Rozvoj Šumavy. 

 
Šumava je jednou z posledních rozsáhlejších oblastí ve střední Evropě,kde se ve větší míře neprojevily 
negativní vlivy civilizace.Bývá nazývána „ zelenými plícemi Evropy“.Z tohoto důvodu byla v r.1990 
přijata do světové sítě biosférických rezervací UNESCO. 
V roce 1991 byl vyhlášen Národní park ŠUMAVA  o výměře 69 000 ha na nejzachovalejší a nejcennější 
části Šumavy. 
Naše obec do Národního parku ŠUMAVA  nezasahuje,přesto se spolu s polipenskými obcemi 
angažovala do možnosti využít šumavskou krajinu,zejména horu Smrčina ke zřízení lyžařského 
areálu,což by nepochybně mělo vliv na sportovní a rekreační využití celé lipenské oblasti.V návaznosti 
na ekonomiku by to v konečném důsledku pomohlo snížit nezaměstnanost,která je v našem regionu 
poměrně vysoká. 

 

ÚPRAVA OBCE. 
    
Šance nezaměstnaným. 
Všem nezaměstnaným byla dána šance pomoci ve veřejně prospěšných pracích v  obci.Nabídly se jim 
úklidové a čistící práce v rajonu naší obce.Práce by trvaly šest měsíců a nezaměstnaní měli možnost se 
vlastní prací přičinit o vylepšení své finanční situace a ještě pomoci při zvelebení prostranství obce.Úřad 
práce refundoval mzdu jednoho nezaměstnaného ve výši 1 580 Kč.Na výzvu starosty se přihlásili pouze 
dva zájemci a nakonec ani ti práci nepřijali. 
Podle ukazatelů,které jsou k dispozici bylo ke konci roku 1991 v obci celkem 43 nezaměstnaných. 
 

Oprava kaple. 
Opravit kapli na místním hřbitově směrem na Bližnou bylo potřeba již dávno.A nebyla to ani práce tak 
náročná,aby ji nebylo možno zvládnout vlastními silami.Obecní úřad by tím finančně pomohl některému 
dobrovolnému spolku nebo sdružení,které by se práce ujaly.Zájem projevili nejprve místní 
rybáři,nakonec se však na opravě podílelo zásahové družstvo hasičů s velitelem Vladislavem 
Pekárkem. 

Větší teplo do Z Š. 
Aby školáci měli větší teplo a rovněž vylepšené prostředí ve  třídách,kde se topí kamny,uvažuje se o 
zavedení ústředního topení pro celou školu.Projekt je hotov,ale nejprve se musí provést 
zateplení.Zvnitřku to prý není možné  a tak se uvažuje o zateplení vnějším,jehož náklady se vyšplhají až 
ke 300 tis.Kč.Náklady na topivo ročně budou stát asi 70 tis.Kč a celkové náklady na instalaci topení 
kolem půl milionu korun. 
V době kdy tyto úvahy byly řešeny bylo 24.6 a vše bylo nutno provést do začátku školního 
roku.Nakonec se vše povedlo,ale původní náklady byly překročeny a  dosáhly částky 635 tis.Kč. 

Přestavba vodovodního řadu. 
Část vodovodního řadu v prostoru „za družstevkami „ byla po dohodě přestavěna po jiné trase.Původní 
totiž vedla přes zahrádky,které si upravili obyvatelé domů,když najednou vyvstala otázka napojení na 
nově vystavěné rodinné domky/p.Ružbatský/. 
Proto se ředitelé Statků Černá ing.Machala a  Frymburk ing.Záhora dohodli spolu s  obcí Černá na 
finanční přispění této akce.Statek Černá přispěl částkou 30 tis.Kč,Statek Frymburk 40 tis.Kč a zbytek do 
částky 116 tis.Kč,což byla suma přestavby celkem,zaplatila obec. 
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Doplněk potravin. 
V prostorách bývalé zeleniny u hostince oproti kostelu zahájila paní Marie Lávičková  doplňkový prodej 
základních druhů potravin a nejnutnějšího spotřebního zboží pro domácnost. 

 
 

KULTURA  V OBCI. 
 
V tomto roce se uvažovalo o výstavbě kulturního střediska v obci.Jako nejvhodnější se jevila budova 
č.15 uprostřed obce a tak probíhala jednání s určitou pražskou firmou.Především je však nutné mít 
zjištěny veškeré vlastnické vztahy,zejména zda k budově patří pozemek.Výstavba měla být zahájena 
ještě letos.Nakonec rovněž tato úvaha tak jako mnoho dalších nedošla uskutečnění. 

 
Ruší se OB. 
 
V dřívějších dobách veškerá kulturní činnost v obci probíhající patřila pod Osvětovou besedu.Ta bývala 
součástí tzv.Národní fronty,úkoly zajišťovala podle „ Jednotného  plánu kulturně výchovné činnosti“.Nyní 
se OB ruší,veškeré zajišťování  akcí a jejich financování spočívá na obci.I dříve však byla kultura 
finančně zajišťována z rozpočtu MNV. 
Sbor pro občanské záležitosti. 
Sbor pro občanské záležitosti/SPOZ/ se znovu dal dohromady a začal rozvíjet svou činnost.Nejprve si 
zvolil výbor v tomto složení: 
Předsedkyně SPOZ    -  Daňová Věra 
Pokladní                      -  Valnohová Helena 
Zapisovatelka              -  Fikarová Věra 
       Dalšími členkami jsou Jana Voldřichová,která má na starosti vítání dětí,dále Miluše 
Myšková,Marcela Nováková a Marie Lhotová. 
V letošním roce se SPOZ soustředilo na vítání dětí,které se uskutečnilo 20.4 a 19.10.Dále blahopřáli 
důchodcům ke kulatým výročím,zúčastnily se zahájení školního roku a rovněž jeho ukončení a to jak 
v Základní, tak Mateřské škole.Kromě toho,že celkem 26 občanů oslavilo v tomto roce svá kulatá 
výročí,proběhla oficiálně i stříbrná svatba manželů Podsklanových z Mokré. 

 

Různé. 
Co s rotou na Kyselově . 
V této době již bylo poměrně dobře známo jak se bude vyvíjet ochrana státních hranic,nebylo  však 
úplně jasné,jak by mohla být bývalá budova roty na Kyselově využita.Hledají se různé možnosti,jednou 
z nich je i návrh přednosty Okresního úřadu o využití budovy jako přechodného ubytovacího zařízení 
pro uprchlíky z Rumunska.S tímto návrhem však obec Černá v Poš.a její zastupitelstvo zásadně 
nesouhlasí. 

Hledají se noví celníci. 
Velitel hraničního přechodu ve Studánkách na Vyšebrodsku hledá nové celníky.To je příležitost pro 
některé mladé muže z naší obce,zejména z oblasti zemědělství,protože tady je předem známo,že 
Statky zaniknou.Část mužů této nabídky využívá a zaškoluje se na celníky. 
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POČASÍ. 

Leden         -  oproti předchozím létům teplotně nadnormální,žádné velké výkyvy,teploty kolísaly lehce 
nad i pod bod mrazu,poměrně suchý měsíc,průměr ranních teplot –2,13 st.C 

 
Únor                        -      pokračuje teplotami slabě pod nulou,ale částečně sněží,kolem 20.2 leží 40 cm 
sněhu,pak i když s ranními mrazíky přichází přes den oteplení a posledních  šest dnů je 
slunečných,sníh zmizel.V měsíci byly čtyři dny ve kterých pršelo a v sedmi dnech sněžilo. 
 
Březen             -     začíná teplotami pod nulou,ale postupně dochází k oteplování,ve druhé dekádě však 
znovu ochlazení,sněží a pak až do konce střídavě sněží a prší.Průměr ranních teplot je – 0,29 st.C,déšť 
je zaznamenán v devíti dnech a sníh v pěti dnech 
 
Duben              -     ranní teploty jsou celý měsíc poměrně nízké,rovněž i přes den je až do 23.4 studené 
počasí,pak se teprve otepluje a je jasno a slunečno,poslední dny však prší a to dokonce 
s krupobitím,celkem  v osmi dnech pršelo 
 
Květen                    -    celý měsíc je velmi teplý s malými výkyvy v první dekádě,od 12.5 až do konce 
měsíce je jasno a velmi teplo přes den .Pouze jeden den krátce pršelo a to 11.5 
 
Červen                    -      dva dny ještě trvá teplé počasí,pak se mírně ochladí a začne pršet,což trvá až 
do 17.6,pak se vrací opět až do konce měsíce teplo,které je často narušeno krátkými dešti.Tento měsíc 
pršelo v 15  ti dnech a průměrná teplota byla 12.13 st.C. 
 
Červenec               -      vysoké teploty pokračují,na rozhraní první a druhé dekády mírné ochlazení,ale 
teploty přes den zůstávají nad 20 st.C,třetí dekáda je vyloženě tropická.Deštivých dnů by lo 7. 
 
Srpen                -       i nadále se teploty stále drží vysoko kolem 30 st.C,je jasno,ranní teploty 15 –19 
st.C přes den 35 st.C a na slunci v období od 7 do 9.8 překračuje teploměr 50 st.c.Celkově velmi pěkný 
měsíc s průměrem ranních teplot 16.13 st.C. 
 
Září                                   -      jako když mávne kouzelným proutkem a okamžitě od 1.9 se ochladí o 10 
st.C a začíná pršet,což trvá celou první dekádu,pak se však teploty zvednou,je jasné slunečné počasí 
s teplotami nad 20 st.C až do konce měsíce,v šesti dnech pršelo 
 
Říjen                              -      do poloviny měsíce trvá pěkné mírně teplé počasí,pak se však citelně 
ochladí,17.10 sněží,pak prší ,což se střídá až do konce měsíce 
 
Listopad                       -      pokračuje ve stejném tempu jako druhá půle října,střídavě prší a 
sněží,teploty stále kolem 5 st.C.Ve 12 ti dnech pršelo a v pěti sněžilo. 
 
Prosinec                       -     opět stejný ráz s mírným ochlazením k nule a sněžením.13.12 leží 20 cm 
sněhu,pak nastává mírné oteplení.Poslední dekádou teploty klesají k –10 st.C,sníh však na konci roku 
není žádný 
 
                 Celkově byl rok 1992 teplotně nadnormální.Stejně tak byl oproti předcházejícím létům chudší 
na srážky.Nejteplejší měsíc byl srpen a podle mých údajů to bylo 9.8 a nejstudenějším měsícem byl 
leden,i když nejnižší teplota byla ráno dne 6 února a to – l8   st.C. 
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OBYVATELSTVO. 
 
       
Stav obyvatel k 1.lednu 1992 byl celkem 808 trvale hlášených.Během roku se narodilo  7 dětí ,naopak 
s devíti občany jsme se rozloučili. 

Narodili se : 
 
10.ledna              -  Michal   DRTINA              -  Soňa a Martin Drtinovi,Černá 76 
11.července        -  Petr LAVIČKA                  -   Lenka a Petr Lavičkovi,Černá 97 
  6.srpna              - Jiří BIGAS                         -  Martina a Jan Bigasovi,D.Vlt.55 
  6.srpna              - Kateřina MACHÁČKOVÁ  -  Ivana a Václav Macháčkovi,Černá 31 
  5.října                - Markéta PEKÁRKOVÁ      -  Alena a Vlastimil Pekárkovi,Muckov 1 
  6.října                -  Petra BIGASOVÁ             -  Lenka a František Bigasovi,D.Vlt.55 
19.prosince         -  Petr  DUB                         -   Iveta a Petr Dubovi,Černá 110 
 

Zemřelí občané. 
28.ledna             -   Josef  KRÁLÍK            -   bydlel na Kozáku v prostorách nazývaných po 
něm“Bláznovo údolí“.Tam si vystavěl vlastními silami obydlí většinou z materiálu lesa,ale spoustu 
dalšího stavebního materiálu si donesl sám v batohu.Samozřejmě,že mu materiál vozili i lesáci,neboť 
byl zaměstnancem Lesů Vyšší Brod.Byl to podivín,samotář,choval dva osly a celý prostor obydlený i 
neobydlený nechával stále otevřený.Zemřel ve věku 53 let. 
 
  7.března          -   Václav RŮŽIČKA           -   ve věku 68 let se s námi rozloučil dlouholetý 
zemědělec,velký znalec a milovník dobytka,který pracoval v řadě vedoucích funkcí  na Statku.Byl to 
veselý a všemi oblíbený člověk. 
 
22.března               -    Kristýna  ŠTĚRBOVÁ               - z Černé č.1,dříve zaměstnankyně Sodovkárny 
 
 3.srpna                  -     Helmut   FLÖRING                  - bydlel na Bližné a tam také celou dobu pracoval 
jako kočí a ošetřovatel dobytka,bylo mu 64 let 
 
26.srpna                 -     Josef  LUKAŠÁK                     - bylo mu 65 let,když svůj život dobrovolně 
ukončil. Pracoval celá léta v kravíně na Bližné a toho osudného dne ho našli oběšeného na stromě před 
domkem ,kde bydlel. 
 
25.září                    -  Stanislav KOREŠ                   - zahynul při neopatrném přecházení dálnice 
v Rakousku,kdy jel navštívit svou matku,která tam pracovala,bylo mu teprve 22 let 
26.října   - Augustin PAJPACH  - pracoval převážně na Pomocné výrobě st.statku 
 
17.listopadu            - Jan JUROČKO                     -  bydlel na Pláničce a zemřel v 71 letech.Zajímavé  
bylo to,že byl aktivním účastníkem Slovenského národního povstání v roce 1944. 
 
12.prosince              - Marie  HOLÁ                        -   bydlela na Mokré a bylo jí 81 let 
 
 
               Do naší obce se v tomto roce přihlásilo k trvalému pobytu 18 občanů a naopak se jich 14 
z evidence odhlásilo.Stav ke konci roku tak byl 810 stálých obyvatel. 

 



39 

 

 
Dobová pohlednice obce Černá v Pošumaví.. 

 
 

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 
Hledá se tajemník. 
 
Hned počátkem roku proběhlo výběrové řízení přihlášených žadatelů,tak jak bylo již předem 
inzerováno.Přihlásili se dva – p.Borovka z Radošic a p.Janda ze Strakonic.Prvně jmenovaný se 
zúčastnil i nutného školení a měl nastoupit k 1.3.1992.Nakonec odmítl. 
V polovině roku se uvažovalo o dalších kandidátech z řad místních občanů.V návrhu byl p.Václav 
Valnoha a p.Pavel Wudy.Ani oni se však tajemničení v naší obci nedočkali.Nakonec se schopný člověk 
našel,před koncem roku nastupuje do funkce tajemníka p.Josef Mikeš z Horní Plané. 
 

Rozšiřuje se majetek. 
 
Obci byly navráceny některé objekty,které jí historicky patřily.Současní uživatelé pozemků v  historickém 
vlastnictví obce byli vyzváni k navrácení.Bezúplatným převodem by se měl navrátit převoz přes Lipno 
v Dolní Vltavici.Na základě toho se nyní diskutuje a vznikají úvahy o využití některých objektů,jak dlouho 
bude trvat navrácení,jak je obec využije nebo prodá apod. 
Objekt VŠZ na Jestřábí   -  je v užívání VŠZ České Budějovice,poplatky za ubytování platí,obec již má 
zájemce o koupi,který nabízí částku 18 mil.Kč,proto budou-li dodrženy stanovené regule,je toto možno 
akceptovat. 
Domek č.39 Černá          -  objekt bývalé rybárny-navazuje se kontakt se státní policií  
Anebo by budova mohla být využita pro případného obecního policajta  
Mokrá č.5                        -   tady bude potřeba nejdříve opravit celou budovu,zejména střechu a pak 
uvažovat o dalších krocích 
Muckov – Emry               -  objekt bývalé školy na Muckově,již nyní jsou zájemci na odkoupení 
Domeček v areálu DP      -   zájemci o využití již se hlásí,místní  občané by jej využili k podnikání,tak 
např.Jiří Pešek a Josef Záškoda.Nevýhodou je,že k domečku patří pozemek o malé výměře. 
Dřevěný srub Jestřábí      -   tzv.Štrougalova chata-možné využití na humanitární účely 
Budova č.40 Černá              -   objekt naproti sodovkárně,kde se uvažuje o rekonstrukci na byty 
Budova č.47 Černá              -   Zdravotní středisko,hlásí se různí zájemci o využití 
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Prodej pozemků.           
 
Protože se přikročí k prodeji pozemků v chatových osadách,čímž se jednak udělá pořádek ve 
vlastnických vztazích kolem chat a jednak obec získá do pokladny velice slušnou a potřebnou finanční 
částku,projednává se postupně forma prodeje a její varianty.Uvažuje se proto o: 
1/  přímý prodej za hotové s předkupním právem na 10 let 
2/  prodej na dvouleté splátky za 105 % ceny 
3/  prodej na pětileté splátky za 114-118-122 % ceny s tím,že 1/3 ceny bude hned zapl. 
4/  prodej bez předkupního práva,ale za 10 ti násobek ceny. 
     Základní cena se stanovuje na 100 Kč za čtvereční metr.Celkově se zatím jedná o 25-30 ha.Nejdříve 
je připravena chatová osada Dolní Vltavice,kde je vypracováno a zakresleno rozparcelování se 
zachováním příjezdových cest.V další fázi jednání bylo rozhodnuto,že předkupní právo se prodlužuje na 
20 let a že cena za prodej bez předkupního práva bude činit 20 ti násobek. 
 

Další nabídky k pronájmu. 
 
Obecní zastupitelstvo schválilo nabídky k pronájmu: 
- srubu na Jestřábí,tzv.Štrougalova chata 
- hospodářské stavení č.5 na Mokré 
- pozemek u Sodovkárny o výměře 1455 čtverečních metrů 
- turistickou ubytovnu 
- objekt č.59 v Černé,dříve truhlárnu MNV 
- objekt č.47 v Černé,dříve Zdravotní středisko                                  
 

Jaká je skutečnost ? 
 
1/   SRUB  NA   JESTŘÁBÍ    -    je pronajat družstvu IMPULZ do konce r.1992 a družstvo žádá o 
prodloužení.Nadace DUHA žádá o bezúplatný převod pro mentálně postižené děti.Proto bude srub 
přístupný na prohlídku případným zájemcům o pronájem. 
2/    HOSP.STAVENÍ č.5 MOKRÁ  -     zájem má p.Motičák,který zpočátku souhlasil s pronájmem na 10 
let a po deseti letech by mu obec doplatila rozdíl,který by ho stála rekonstrukce.Posléze však vyvstala 
otázka,že při přestavbě na penzion o kapacitě 20-30 lůžek by bylo nutno vystavět čističku odpadních 
vod a tak po této skutečnosti ztratil p.Motičák zájem. 
3/    POZEMEK U SODOVKÁRNY   -    jako nájemci se přihlásili čtyři žadatelé a to p.Jiří Pešek,Josef 
Záškoda,Vladimír Kasal a ing.Jan Machala.Obecním zastupitelstvem je doporučeno provozovat zde 
určité služby nebo zavést čistou výrobu,která by byla přínosem pro obec.V návrhu byl i motorest a sklad 
stavebnin.Nájem na 30 let. 
4/   TURISTICKÁ   UBYTOVNA    -    jsou návrhy na zbourání a efektivnější využití místa,na 
přebudování na tržnici pro stánkaře anebo což se jeví jako nejvýhodnější pronajmout ubytovnu 
sportovcům 
5/    OBJEKT Č.59  TRUHLÁRNA     -      rovněž zde jsou žádosti na pronájem,např.Bohumil Kozák 
uvažuje o zřízení prodejny 
6/   ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO Č.47    - po proběhlém výběrovém řízení byl objekt pronajat firmě 
GAREX z Čes.Budějovic za 350 tis.Kč ročně a ještě k tomu 250 tis.Kč jako příspěvek na čističku 
odpadních vod. 
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Další jednání pokračují. 
 
V jednání je pronájem pláže u mostu směrem na Horní Planou.Žádosti podal Michal Sterzinger 
z Českého Krumlova,Charles Pickering z Čes.Budějovic a Jan Smolen z Černé. 
Dále se jedná o rekreačním zařízení RD Příbram.Variantami je koupě přes Ministerstvo privatizace 
anebo koupě dřevěných chatek samostatně a spoluúčast na dostavbě zděné rekreační chaty. 
Pronájem kempu Olšina se prodlužuje o další ro nájemci p.Holcovi. 
Část Mateřské školy,která se rekonstruovala na Zdravotní středisko byla 5.listopadu 
zkolaudována.Jednání probíhá s MUDr.Zrnéčkem,obvodním lékařem,o co nejrychlejší přestěhování 
ordinace.Jak bude zajištěna ordinace dalších lékařů není ještě vzhledem k průběhu privatizace 
ujasněno. 
 

Restituce na pořadu dne. 
 
Obecní zastupitelstvo posuzuje,jakým způsobem jsou pozemky,které zůstanou v majetku obce,dotčeny 
restitučními nároky.Je to nutné proto,aby se vědělo jak se dále bude ubírat případná investiční 
výstavba.Z jednání vyplynulo,že pozemky důležité pro obec,by se měly uhájit.Zdá se rovněž,že 
převážná část pozemků na tábořištích a kempech je majetkem soukromých vlastníků a tudíž jsou 
dotčeny restitucemi. 
Největší jednání již probíhá s rodinou Tomandlů,kteří mají pozemky ve středu obce a žádají  o jejich 
navrácení.Zde by pak bylo možno jednat o jejich odkoupení.Jak se bude situace dále vyvíjet zatím není 
úplně jisté.Obec některé pozemky vydá,ale další na kterých má zájem dobrovolně nevydá a bude muset 
nastoupit soudní jednání.Zatím se vede jednání o vydání či nevydání s těmito občany: 
p.Karel Strnad má pozemky na kempu Jestřábí I,p.Věra Fikarová má částečně zastavěné pozemky na 
Olšině,p.Študlar je bez problémů a budou nu vydány,p.Tomandl má pozemek v prostoru mezi MŠ a 
restaurací Expreso a bude mu vydán.Další restituční nároky mají občané 
Růžička,Vrána,Bláha,Rosický,Čapková,Císař,Baník,Juročko,Marek. 

 

 
Restituce ze Statku.             
 
Obec Černá jedná prostřednictvím svých zástupců i s ředitelem Statku Černá s. p. ing.Pavlem 
Dyrhonem.Statek dosud obhospodařoval některé pozemky,které jsou důležité pro obec a které nyní 
v rámci restitučního řízení vydává jejich majitelům.Může to znamenat,že Statek pozemky vydá 
v restituci a obec je bude muset od vlastníka vykoupit,pokud je však on bude chtít vůbec prodat. 
Již jsem se zmínil o pozemcích na tábořišti Jestřábí I.a u jachtklubu,které budou vydány p.Karlu 
Strnadovi.Dále p.Rosický zřejmě dostane zahrádky u spodních „družstevních „ řadovek,p.Rozboud 
pozemky/cestu/ ke hřbitovu,p.Lomecká pozemky na tábořišti Jestřábí II.a Jestřábí III.,p.Tomandl 
pozemek od MŠ k Expresu a pod chatkami Autokempu 
.Další nároky uplatňují Císařovi,Študlar  Stanislav,Fikar,Záškoda,Machkovi,Bláha,Vrána a Rosický. 
Pozemky Statku se někde prolínají s pozemky obecními,některé dosud využívala obec sama / veřejná 
tábořiště/. 
 

Jak s převozem? 
 
Návrhy jak naložit s převozem v Dolní Vltavici je možno shrnout do tří okruhů: 
1/ převést do majetku obce 
2/ pronájem lodě obcí 
3/ pronájem převozníkům 
Každopádně výsledek ukáže druhá etapa privatizace. 
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Posílení vodních zdrojů. 
 
Nedostatečné vodní zdroje v naší obci bude nutno posílit.Proto se výběrovým řízením vybere 
firma,která vystaví nový vodojem v prostoru Letního kina.Akce by měla být financována převážně ze 
státního rozpočtu. 
 

Posílení elektrického zdroje. 
 
Po výstavbě „družstevek“ a další plánovanou výstavbou v horní části obce se zjišťuje,že je zde 
nedostatečný příkon elektrické energie.Pro posílení tohoto obvodu by měla být vystavěna trafostanice 
v prostoru tzv.“lomečku“.Jenže jsou problémy s pozemky – p.Rosický,který je vlastníkem nechce dát 
k výstavbě souhlas.   
 

ZEMĚDĚLSTVÍ. 
 

V souvislosti s privatizací je nutno na Statku Černá provést soupis všech budov a staveb a zajistit 
veškeré doklady k nim,protože řada objektů totiž nebyla vůbec zkolaudována. 
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků se začíná zemědělská výroba pomalu rozpadat,přestává 
se hospodařit a protože na Statku je velká většina restitucí,nebude téměř co privatizovat.Restituenti jsou 
z velké většiny bývali přisídlenci tzv.přídělci a nyní je povinností pracovníků Statku tyto příděly 
přezkoumávat a oprávněné nároky vydávat.Řada přídělců už většinou všechny dokumenty o přídělu 
nemá k dispozici a tak se využívá vydané vyhlášky,která stanoví postup.Přídělci jsou v  naprosté většině 
starší lidé,kteří nemají sílu znovu obnovit svá hospodářství,nehledě na to,že usedlosti,které dostali 
přídělem už jsou buď zaniklé nebo slouží úplně jiným účelům.Děti přídělců hospodařit nechtějí,přivykli 
jinému stylu života a hlavní jejich cíl je nyní získat peníze.Jenomže ty tady nikdy nebyly a 
samozřejmě,že také nejsou.Investovalo se do velkých staveb a je to dnes těžké rozumně rozdělit.Proto 
se většinou na restituce vydává veškerý dobytek,který hned restituenti prodají na Jatka,aby utržili 
hotové peníze. 
   Celkově se v zemědělství prosazuje teorie,že již nebude klasickým producentem pro potravinářství,ale 
spíše pro nepotravinářské a kvalitní životní prostředí s vesnickou infrastrukturou.Dotace pro zemědělce 
se zaměřují spíše na útlumový program. 
V naší oblasti se nikterak nedařilo intenzivnímu hospodaření a tak útlum znamená prostě konec.Konec 
práce cca  80 lidí v obvodu obce Černá a také konec všemu co Statky do této doby zabezpečovaly ve 
spolupráci s obcí. 
V první polovině roku odešel soukromě podnikat ředitel Statku ing.Jan Machala a do funkce nastoupil 
ing.Pavel Dyrhon,který dosud pracoval ve funkci zootechnika na Horní Plané.Stav pracovníků na 
ředitelství se postupně zužuje na 4 lidi,kteří musí zabezpečit restituce a privatizaci a dovést Statek 
k řádnému ukončení. 
Majetek Statku v Černé je pronajat podle privatizačního projektu budoucím nabyvatelům a to jak 
v Černé,tak v Bližné,na Muckově i na Mokré.Pozemky mají jednotliví nájemci pronajaty od 
Pozemkového fondu. 
Nájemci využívají pozemky většinou ve vegetačním období,kdy je dobytek navezen na pastviny a na 
podzim znovu odvezen.Na základě toho jsou využívány i dotační tituly. 
   Na Statku Černá stálé probíhají jednání o vyrovnání dluhu vůči Statku Frymburk.Splácí se tedy 
jalovicemi,zástavovým skotem,vyřazenými kravami a podobně. 
  Ve spojitosti s tím,že dochází  prakticky k zrušení zemědělské výroby v naší oblasti a propouštění 
zaměstnanců,se jeví jako klad alespoň to,že někteří zaměstnanci mohli na tomto základě začít podnikat 
a to jak s koupenými zemědělskými stroji /např.Rudolf Šuran,Miroslav Kasal,Milan Novotný a další/ tak 
v opravárenství/Petr Štěrba,Pavel Kučírek,Zdeněk Čížek/ i v jiné oblasti/Suchánek Tomáš/.Víceméně 
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jediným soukromým zemědělcem v obci je Miroslav Němeček a i ten hospodaří na získaných 
pozemcích v Hořicích. 
 

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ. 
 
Přírodní rezervace. 
      V tomto roce byly vyhlášeny na katastru naší obce nové přírodní rezervace.Jedná se o tato území: 
Pláničský rybník     - rozloha 10 ha 
Jedná se o rybník a celou kotlinu pod rybníkem,kde jsou luční rašelinné prameniště slatiny na podkladu 
pestré série krystalinika. 
Toto území je známo též jako Kozák a nachází se vlevo před vjezdem do prostoru pozemků na 
Kozáku.Samotný rybník poskytuje nádhernou přírodní podívanou,bývá pokrytý lekníny a nachází se 
v pěkné přírodní oblasti.Přístup je nejenom zpředu ve směru od Muckova,ale i z  prostoru Vyžboh,kam 
se dostaneme ve  směru doprava za Muckovem. 
Slavkovické louky    - rozloha 27 ha 
 Jedná se o prameništní a vlhké louky v prostoru mezi Černou a Muckovem v blízkosti vápencových 
lomů.Je zde možno nalézt i některé vzácné vlhkomilné rostliny. 
Muckovské vápencové lomy – rozloha 3,38,vyhlášeny jako Přírodní památka v roce 1990.Jaroslav 
Cícha v publikaci:Jeskyně a historická důlní díla v jižních Čechách a na Šumavě z r.1999 uvádí :  
„V jižních Čechách lze nalézt pozůstatky po podzemní těžbě krystalických vápenců.V největším měřítku 
se tato těžba provozovala u osady Muckov.Lomy na Muckově jsou unikátní ukázkou a vytěžené 
prostory zde tvoří impozantní a mimořádně působivé scenérie. 
U Muckova se vápenec lámal odedávna,ale největší rozsah nastal počátkem 20.století.Vytěžený 
vápenec byl dodáván podniku Bunawerke jako plnidlo do syntetické gumy pro pneumatiky,dále 
zdravotnické firmě Bayer do Německa,která z jemně mletého vápence vyráběla zdravotnický zásyp / 
údajně každý voják odcházející na frontu měl v krabičce první pomoci zásyp z muckovského vápence 
/.Vápenec se dodával i jedné výrobně kosmetických pudrů v Paříži. 
Lomy se nachází v malém lesíku asi 0,5 km od osady Muckov a všechny mají obdobný charakter daný 
komorovým vytěžením lavice čistého vápence. 
Lomy u Muckova představují jedinečnou technickou památku a pěkný geologický profil.Přestože byl 
jejich osud v nedávné minulosti určitým způsobem ohrožen,podařilo se jejich ochranu včas prosadit a 
v r.1990 byly vyhlášeny za – chráněný přírodní výtvor – a později vedeny jako Přírodní památka 
Muckovské vápencové lomy ˝. 
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PÉČE  O  OBYVATELSTVO. 
 
Práce SPOZ. 
 
Sbor pro občanské záležitosti rovněž v tomto roce pokračoval ve své humánní činnosti.Novou členkou 
se stala Šárka Strnadová a hned jí byla přidělena funkce kronikářky.Členky zorganizovali dvojí vítání 
dětí,nejprve 27.dubna a pak 7.listopadu.Dále navštívili 24 občanů,aby jim předali malé dárky u 
příležitosti jejich kulatých narozenin.Občany,kteří se dožívají věku přes 80 let navštěvují členky SPOZ 
každoročně.Letos jich takových bylo pět a paní Valerie Kotrčová se dožila úctyhodných 96 let.Stříbrnou 
svatbu oslavili manželé Růžena a František Peškovi a zlatou svatbu Irma a Václav Soustružníkovi. 
 

Klub českého pohraničí. 
 

V letošním roce bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR volné sdružení občanů – Klub českého 
pohraničí – které si klade za cíl bojovat za ochranu,obranu a celistvost státní hranice.Sdružuje všechny 
občany bez rozdílu národnosti,náboženského vyznání,barva pleti a politické příslušnosti.Neplatí se 
žádné příspěvky ani neexistují žádné legitimace. 
KČP se zaměřuje na tato stanoviska :  
- trváme na platnosti postupimské dohody a dekretech presidenta Beneše 
- trváme na platnosti státní hranice,tak jak jí uznaly vítězné mocnosti 
- odmítáme platnost mnichovské dohody 
- odmítáme požadavky sudetských Němců na návrat do pohraničních oblastí a jejich požadavky na 

majetek 
- odmítáme poválečný odsun nazývat vyhnáním.  
                                               
                    Kontaktní adresa: Jan Frisch,Černá v Pošumaví 46 
 

 

KULTURA V OBCI. 
 
Církevní památky a jejich obnova. 

 
V tomto roce a částečně již v roce 1991 byla provedena „ inventarizace“ církevních památek na 
katastrálním území naší obce.Stav byl zjišťován podle skutečnosti přímo v terénu  a podle starých map 
a zápisů v německých kronikách obcí Černá a Bližná.Zjišťoval se tedy počet kaplí,Božích muk a 
křížů,stupeň jejich znehodnocení,případně zničení,z čehož bude vycházet i potřeba následných oprav a 
rekonstrukcí.Velkou zásluhu na tomto zjišťování má občan Jan Frisch z Černé,bývalý dlouholetý 
tajemník MNV,který spolu s bývalými rodáky,nyní občany zejména Rakouské republiky se tohoto úkolu 
velmi dobře zhostili.Některé z nalezených památek již byly dokonce obnoveny a opraveny. 
Stav jednotlivých památek dle zpracovaného přehledu: 
1 /   Floriánský sloup na Dolní Vltavici  - byl postaven v r.1842 na severním okraji obce vpravo od silnice 
vedoucí z Bližné.Sloup postavil bývalý obecní kovář p.Mathias Pfeffer z Dolní Vltavice.Sloup je 
postaven z kamene na kamenném základě,vysoký přibližně 250 cm a ukončen plochým kamenným 
nástavcem.Na něm je umístěný obraz sv.Floriána malovaný na plechu.Obraz byl obnoven v  r.1991,což 
zabezpečil rakouský občan p.Anton Kindermann a spol. 
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2 /  Kovový kříž na Dolní Vltavici  - býval na severním okraji obce na rozcestí k dřívější vojenské 
hlásce.Protože objekt na tomto místě nebyl nalezen,zřejmě byl odstraněn při výstavbě příjezdové cesty 
k vojenskému objektu,byl proto znovu obnoven opět p.Kindermannem. 
3 /  Kaple STINY na Dolní Vltavici – postavena v r.1648 jako dřevěná,později v r.1753 přestavěna na 
zděnou.Kaple stojí 300 m od okraje obce na pravé straně silnice.Postavila jí rodina Reidinger z  Dolní 
Vltavice.Po obou stranách stojí dvě lípy,původní z r.1648 mají dnes ve výšce 1 m objem 527 cm.V 
blízkosti se údajně nalézalo pohřebiště z dob,kdy docházelo k hromadným úmrtím v důsledku 
moru,válek apod.Vnitřní prostor byl v r.1991 až 1992 vybaven obrazy,křížem,dřevěným svícnem a 
dlažbou.Vybavení kaple opět zajistil p.Kindermann.Objekt ještě potřebuje celkovou úpravu uvnitř i 
zvenku. 
4 /  Kamenný sloup na Dolní Vltavici – jde o tzv.“ČERNÝ“ sloup s litinovým obrazem.V r.1991 byl 
kamenný sloup nalezen zarostlý v křoví a kopřivách a rovněž byl nalezen i ulomený litinový 
nástavec.Objekt byl postaven a opraven p.Kindermannem za pomoci p.Cirhana a Obecního úřadu. 
5 /  Kříž v Bližné – jde buď o kříž na kamenném podstavci nebo o kamenný sloup,který se nalézal po 
pravé straně silnice v těsné blízkosti mostu.Objekt nalezen nebyl,údajně se nachází na zahradě jistého 
občana z Bližné. 
6 /  Kaple na Radslavi – poslední její rekonstrukce byla provedena v r.1938.Stav je nyní havarijní a bude 
nutno provést celkovou rekonstrukci podle projektu.Pomoc je zajištěna jak od p.Kindermanna,tak i 
finančním příspěvkem od původních obyvatel dnes žijících v SRN. 
7 /  Kovový kříž na Bližné -  jde o kříž na kamenném podstavci se soškami.Kamenný podstavec je však 
v místě zabudování prasklý a již dříve byl zajištěn kovovou objímkou.Prostor kolem kříže byl uvolněn,na 
kamenném podstavci schází jedna litinová soška.Kříž potřebuje vyčistit a natřít. 
8 /  Boží muka v Černé – v prostoru pod nynějším lomem byly postaveny v r.1786 p.Hanry Fetzlem 
z Černé.Jedná se o zděný objekt,který byl letos opraven a vybaven dřevěným křížem a dvěma 
obrazy.Terén kolem byl upraven p.Kindermannem a Obecním úřadem.Ještě tento rok byly oba dva 
obrazy ukradeny. 
9 / Kovový kříž v Černé – nachází se na poli nad hotelem Racek u kóty 756.Je umístěn na kamenném 
podstavci a je nutno ho vyčistit a natřít. 
10/ Kovový kříž Černá-Jestřábí – je na kamenném podstavci na levé straně cesty asi 50 m v louce proti 
loděnicím jachtklubu.Postavili ho manželé Krogatschek z Jestřábí.U kříže je potřeba natřít kovovou část. 
11/  Pomník padlým z 1.svět.války v Černé – byl postaven v roce 1927.V r.1959-1960 byly odstraněny 
německé nápisy a pomík přeměněn na symbolosvobození republiky Sovětskou armádou.V roce 1990 
byla odstraněna rudá pěticípá hvězda. 
12/  Kaple ANDERLE v Černé – stojí po pravé straně silnice ve směru na Pláničku,byla postavená 
v roce 1909 a zasvěcena Matce Boží s jezulátkem.Postavil jí p.Galistl z Černé č.21.Kaple byla již 
v r.1968/69 opravena.V letošním roce byla provedena renovace opravy,kterou zajistil Obecní úřad za 
pomoci p.Jarolímka z Frymburku a p.Kindermanna a spol. 
13/  Kovový kříž v Černé – na kamenném podstavci s výklenkem pro obraz stojí asi 200 m nad domem 
č.16 u silnice na Pláničku na odbočce lesní cesty.Opravu a namontování kříže zajistil opět 
p.Kindermann a spol.Objekt byl opatřen kovovými mřížovými dvířky a uzamčen. 
14/  Kamenný pomník v Černé – má okno pro obraz a kovový křížek.Letos v létě byl nalezen,odkryt a 
postaven.Pomník byl osazen kovovými mřížovými dvířky a uzamčen.Stojí před ubytovnou. 
15/  Socha sv.Jana Nepomuckého v Černé – byla postavena r.1909 původně na mostě u č.15.V r.1971 
byla socha z technických důvodů přemístěna ke kostelu 
16/  Boží muka v Černé – stojí asi 50 m od cesty směr Slavkovice,byly postaveny v r.1856 rodinou Wirth 
a zasvěcené panně Marii.Letos byl objekt opraven,vybaven dvěma obrazy a křížem ze dřeva.Byl 
opatřen mřížovými dvířky a uzamčen.Zajistil Obecní úřad a p.Kindermann a spol. 
17/  Kamenný sloup na Pláničce – stojí na rozcestí,původně měl čtyři obrazy a kovový křížek.Křížek již 
byl znovu umístěn a obrazy budou dodány p.Kindermannem. 
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18/  Kovový kříž na Muckově – byl na kamenném podstavci vpravo od silnice v oblouku.Zatím nebyl 
nalezen a pátrá se po něm. 
19/  Kaple se zvonem na Mokré – potřebuje celkovou opravu zvnitřku i zvenčí,tj.omítky,nátěry,opravu 
dveří,oken,střechy a vybavení vhodnými obrazy a křížem. 
 
Podle zápisů ve starých kronikách měly být na katastrálním území naší obce ještě další církevní 
památky,které však dosud nebyly nalezeny.U některých dnes víme,že byly demolovány.Jedná se 
např.na Mokré o : - kovový kříž před rozcestím na Květušín – kovový kříž vpravo od cesty směrem na 
Olšov – kovový kříž v prostoru dnešní chatové oblasti „ Na Výsluní „  - kříž v prostoru rozcestí na „ Žofce 
„ – na Ořechovce kaple nebo Boží muka. 
Dále v Černé se jedná o : - kříž u č.33 za objektem Jihočeských tiskáren – Kříž MUGRAUER údajně 
v oblouku vpravo od silnice na Mokrou,kudy vedla odbočka na Hubenov. 
Na Pláničce to byla: - Boží muka údajně zničená při demolicích domů v obci. 
Na Bližné jde o : - kapli,která byla demolována v r.1971 při výstavbě prodejny – kříž u potoka vpravo u 
můstku. 
Na Muckově stály: - kříže a Boží muka v prostoru Kramolína,Rybáře,Kozí rybník a ve směru na Hořice. 
 
 
        Byl rovněž zjišťován stav těchto památek na pravém břehu Lipna v prostoru Kyselova.Zde 
původně stávaly čtyři kříže,které byly nalezeny a postupně jsou p.Kindermannem a spol.upravovány.  
O tom,jak bude oprava a rekonstrukce sakrálních památek včetně opravy kostela v  Černé 
pokračovat,se budu postupně zmiňovat v dalších létech. 
 
 

 
Hlavní zásluhu na obnově církevních památek má Anton Kindermann /vlevo /. 
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Výstavba kříže u zastávky Muckov. 

 
Při stavbě křížů bylo nutno použít i potřebnou mechanizaci – se svým jeřá- 

bem pomohl Rudolf Šuran z Černé. 

 
. 
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POČASÍ. 
 
Leden      -   zpočátku mrazivá rána,pak mírné oteplení,v poslední dekádě znovu chladno a sněží,ke 
konci měsíce leží 50 cm sněhu 
Únor         -   nástup velmi mrazivý,následuje mírné oteplení a konec zase studený,kolem 25.2 leží 75 
sm sněhu 
Březen     - pokračují mrazy a sněžení,7.3.leží 80 cm sněhu,teploty ráno až –14 st.C,od druhé dekády 
oteplení a 20.3 již není sníh žádný.Potom však střídavě prší a sněží až do konce s  teplotami pod bodem 
mrazu 
Duben       - ještě začátkem měsíce jsou ranní mrazíky,ale přes den je již teplo,které však trvá pouze 
týden a pak se znovu ochlazuje.Třetí dekáda je však vpravdě letní,ráno sice teploměr ukazuje kolem 8 
st.C,přes den je však i přes 25 st.C.Pouze 5 dní bylo srážkových. 
Květen      - poměrně příznivé počasí trvá dále,od 10.6 pak s letními teplotami,občas přerušené 
deštěm,ale trvající až do konce měsíce 
Červen      -  v první dekádě teploty velice příjemné a pak pokračuje střídavě teplo a ochlazení a znovu 
teplo,které vrcholí poslední čtyři dny v měsíci.Byl to ale poměrně deštivý měsíc,pršelo ve 12 ti dnech 
Červenec   -  zpočátku vysoké teploty,pak ochlazení,dny bez sluníčka s deštěm,teploty do 20 st.C se 
drží celý měsíc,pršelo v 15 ti dnech 
Srpen        -  nastupuje hned od počátku s vysokými teplotami,které trvají až do 22.8,pak se mírně 
ochladí a prší.Pršelo v deseti dnech a průměrná ranní teplota byla 13,39 st.C 
Září            -  první týden déšť,teploty max.do 14 st.C pak teploty stoupají a období od 11. Do 24.9 je 
příjemné letní počasí 
Říjen          -  ráno 8-10 st.C ,přes den 16-20 st.C a nějaký déšt,to je vizitka prvních 16 ti dnů.Pak teploty 
klesají o polovinu a také více prší 
Listopad     -  je ve znamení ranních mlh,teploty od 3 do 8 st.C,od 15.11 však začíná mrznout,přichází 
sníh/ 22.11 je 25 cm/,mrazy kolem – 5 st.C trvají do konce měsíce 
Prosinec      -  ranní mrazíky pokračují,i když je zpočátku pár dní s teplotami nad 0 st.C,střídavě prší a 
sněží,na Silvestra se však otepluje,sněhu leží 5 cm. 
 
                   Celkově to byl rok chladnější než předešlý,ale v rámci předchozích deseti let byl druhý 
nejteplejší.Ve třetině roku se objevily srážky.Srážky samozřejmě neměřím,je to pouze orientační 
zjištění.Dny se srážkami jsou uváděny takové,kdy se projevily jakékoliv srážky,to znamená,že mohlo 
pršet celý den,ale také pouze část dne,toto nijak podrobně nespecifikuji. 
    Nejteplejším měsícem roku byl srpen a v něm podle mých záznamů to bylo 22.8.Velmi teplé dny však 
byly i 4 a 5 července. 
   Nejstudenějším měsícem byl leden a to 31.1,ovšem nejmrazivěji bylo 27.února a to – 18 st.C. 
  Nejvíce dní se srážkami bylo v červenci a nejméně v dubnu.Ze zaznamenaných srážek sněžilo v 33 
dnech.Dle záznamů nejvíce napršelo 19.7 a to 40 mm / hod. 
  Průměrná ranní teplota v r.1993 byla 4,97 st.C. 
 

Meteorologická stanice. 
     
Pobočka Českého hydrometeorologického ústavu /ČHMÚ/ v Českých Budějovicích se obrátila na 
Obecní úřad v Černé v Pošumaví o možnost vytipování vhodného člověka na zřízení a obsluhu 
meteorologické stanice v obci.Jde o to,aby měl podmínky pro postavení „budky“ ,ale hlavně,aby byl 
ochoten a schopen dělat pozorování.Ta nejsou nikterak lehká,3x denně v  termínech 7,14,21 hodin / 
v létě v 8,15 a 22 hod./ měřit a sledovat meteorologické prvky – teplotu,vlhkost vzduchu,množství 
srážek,oblačnost,směr a rychlost větru apod. 
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Údaje se zapisují do měsíčního výkazu a odesílají 1x za měsíc na pobočku ČHMÚ do 
Č.Budějovic.Roční odměna činí asi 8000 Kč. 
   Od roku 1994 už snad budu moci,pokud se někdo přihlásí,čerpat údaje o počasí z této nově zřízené 
meteorologické stanice. 
 

 
Zimní krajina v prostoru Černé hory. 

 
 

OBYVATELSTVO. 
 
K 1.1.1993 bylo v naší obci trvale hlášeno 810 obyvatel.Během roku se narodilo 8 dětí a 7 občanů 
zemřelo. 
 

Kdo se narodil? 
 

  5.března              - Hana  ZEMANOVÁ           - Radka a Jiří Zemanovi,Černá 62 
  6.března              - Lucie  NEDVĚDOVÁ         - Andrea Nedvědová,Černá 69 
15.května              - Ladislav SFERLE               - Irena Sferlová a Ladislav Hrdlička 
                                                                              Mokrá 11 
  9.července          - Tomáš FLÖRING               - Pavla a František Flöringovi,Bližná 27 
29.července          - Karel  ZEMAN                    - Miroslava a Luboš Zemanovi,Černá 32 
  2.srpna               -  Miroslav LÁVIČKA             - Marie a Miroslav Lávičkovi,Černá 
16.října                 -  Filip  STRNAD                   - Šárka a Karel Strnadovi,Černá 6 
18.listopadu          - Marcel VALÍČEK                - Alena Valíčková a Jiří Böhm,D.Vltavice 
 

Odešli z našich řad. 
 

 5.ledna                - Marie  VÁCHOVÁ         -   ve věku 65 let 
20.března             - Bohuslav MORCHA            - bylo mu 67 let 
26.dubna              - František  ŠTĚPKA             - 82 let 
16.května             - Jindřich DANIHELKA           - elektrikář z Bližné ve věku 65 let 
12.září                  - Drahomír  LYSICKÝ            -  7O let 
16.září                  - Jan  FRISCH                       -  od roku 1966 tajemníkem MNV v naší   obci až do 
resignace kvůli nemoci v r.  1988,později vypomáhal Obecnímu řadu zejména s inventarizací církev.pa- 
mátek a tlumočením do němčiny-zemřel ve věku 64 let 
 3.prosince           - Šimon DIRBÁK                    -  66 let,z Muckova                                                                                                               
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              Do obce se v tomto roce přihlásilo celkem 16 občanů,ale současně se jich 34 odhlásilo.Po 
těchto přesunech bylo na konci roku v obci 793 trvale hlášených obyvatel.                                                                     
 

 

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 
         Dnem 1.ledna 1993 vzniká samostatný stát – Česká republika. 
Naši politici připravovali již v průběhu roku 1992 rozdělení společného státu Čechů a Slováků – 
Československa.Po 75 letech soužití v jedné republice došlo k rozpadu,což řada našich občanů dost 
nelibě nesla.Nejsem ovšem oprávněn rozebírat a hodnotit vzniklý stav,pouze konstatuji skutečnost. 
Nová měna – s rozdělením federace bylo nutno změnit i platidla.Bývalé československé bankovky se 
kolkovaly a současně se začaly vydávat nové české peníze.Jako první to byly dvousetkoruny 
s J.A.Komenským,pak následovaly tisícikoruny,stokoruny,pětisetkoruny,padesátikoruny a naposledy 
pětitisícikoruny.Zkratka naší měny  je nyní Kč. 
Dopad na naše občany. 
Rovněž na občany naší obce měly výše uvedené politické a měnové změny určitý dopad.Především co 
se týče nových dokladů a vše s tím spojené,přestože výměna probíhala postupně a každý měl dostatek 
času na zajištění všeho nutného,včetně např.výměny peněz.Rovněž nutné potvrzování českého 
občanství probíhalo bez větších komplikací. 
Obecní zastupitelstvo a starosta. 
Obecní zastupitelstvo má 11 členů,nevolí se obecní rada a tak výkonným orgánem obce,který plní 
funkci rady,je starosta obce.Obecní zastupitelstvo se pravidelně schází každých 14 dní na pracovním 
zasedání a vždy 1x za dva měsíce se koná veřejné zasedání. 
OZ i tento rok řešilo řadu problémů,které se bezprostředně dotýkaly naší obce a života našich 
občanů.Schválilo a podepsalo první dohodu o vydání restitučního majetku rodině 
Tomandlových.Majetek jim byl vydán hned po schválení Pozemkovým úřadem. 
OZ rozhodlo o fyzickém převzetí infrastrukturního majetku JIVAK na území obce k datu privatizace 
JIVAKU.Provozováním vodohospodářského zařízení je pověřena regionální vodohospodářská 
společnost – Jihočeská vodárenská a.s.Majetek,který obec od JIVAKU převezme do této společnosti 
nevloží,ale vstupuje do ní. 
OZ rozhodlo o odkoupení rekreačního zařízení RD Příbram podle privatizačního projektu RD Příbram. 
OZ odsouhlasilo výstavbu Vodní záchranné služby  a její umístění formou pronájmu do bývalé hasičské 
zbrojnice v Dolní Vltavici. 
OZ zamítlo žádosti na pronájem sálu nad hostincem k provozování diskoték.Důvodem byly kritické 
připomínky občanů k porušování veřejného pořádku během diskoték a po nich.Výsledek = diskotéky 
probíhají . 
OZ schválilo poskytování slev na části méně hodnotných pozemků v chatových osadách,ale pouze ve 
vyjímečných případech.Náklady na vypracování oddělovacích plánů jsou účtovány k ceně při prodeji. 
OZ se dále zabývalo dlužníky nájemného,kterých je v polovině roku šest největších a dluží obci 18,5 
tis.Kč.Přes 8 tis.Kč dluží jeden největší hříšník. 
     Hlavním úkolem,který se však v tomto roce řešil a plnil byla výstavba čistírny odpadních 
vod/ČOV/.Bylo již zmíněno,že výstavba ČOV v naší obci je naprostou nutností,nechceme-li se potýkat 
s vážnými ekologickými problémy. 
Stavba byla zahájena v prosinci 1992 a do zkušebního provozu uvedena v říjnu 1993.Výsledky 
zkušebního provozu ukázaly,že dosahovaná účinnost čištění vysoce překračuje parametry,které byly 
garantovány v návrhu.Zkušební provoz bude jednoroční a v té době bude vypomáhat českokrumlovská 
ČOV,která bude přijímat a likvidovat dovážené kaly.Výstavba kanalizace s tím spojené by měla být 
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ukončena v r.1994.Letos byly již připojeny tři větve obecní kanalizace,včetně sodovkárny.Stavební 
náklady a instalace technologického zařízení si vyžádaly celkem 25 milionů Kč. 
27.11 byl na ČOV „Den otevřených dveří“. 
Obecní lesy,kterých vlastní obec v této době cca 70 ha,jsou pronajaty akciové společnosti Lesy Vyšší 
Brod.Pro obec by měly představovat určitý nezanedbatelný příjem,neboť jde ve větší míře o lesy 
v mýtném stáří.Pronájem je podepsán na 5 let. 
Stanovisko OZ k vydávání nemovitostí podle Zákona č.229/91 Sb.o půdě : 
- nemovitosti vydávat takové,kde nebrání žádná překážka a nevydávat nemovitosti,jejichž vydání 

nesporně zákonná překážka brání 
- ve sporných případech by měl rozhodovat Pozemkový úřad,případně soud,např.byla-li by takovým 

vydáním způsobena újma jiným občanům. 
-  

 
Čistírna odpadních vod v Černé v Pošumaví. 

 

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT. 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ. 
            
                 Stále probíhá diskuse o problematice privatizace statků.Zpomaluje se zejména vypořádávání 
restitučních nároků,neboť restituenti často předkládají svůj nárok bez ověřených dokladů pouze 
čestným prohlášením.V některých případech si sami sobě prokazují vlastnictví majetku,které bývá i 
nadhodnocené. 
Hlavním předmětem vrácení je půda,u které však musí být provedeno rozparcelování a geometrické 
zaměření.Někteří,kterým se povedlo být mezi prvními a půdu dostávají vydanou,ji po krátkém čase 
prodávají s velkým ziskem.Mezi kupujícími je i řada cizinců,kteří ji jinak koupit od státu nemohou.Právě 
o půdu zde v Lipenské oblasti je veliký zájem. 
Průběh privatizace začátkem roku 1993 v celostátní měřítku dokazuje to,že ze 460 státních subjektů je 
zatím zprivatizován jeden. 
V květnu proběhlo na Statku Černá Výběrové řízení na pronájem farem a objektů jehož výsledkem bylo:  
1 /  Farmu  Hůrka                         -  získal ing.Jiří Janda 
2 /  Farmu Muckov                       -  získala firma Eskulap 
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3 /  Farmu Horní Planá                 - získala firma Agriprod 
4 /  Farmu Pernek                        -  získala firma Agroles 
5 /  Pronájem pozemků                -  na Kyselově a Račíně firma Statku Třeboň 
6 /  Pronájem farem                      - Přední a Zadní Zvonková získal Jan Wudy 
 
       Po realizaci těchto pronájmů zůstává pouze farma Černá s Mokrou a Bližnou,kde zatím hospodaří 
50 zaměstnanců. 
Během roku dostává farmu Černá do pronájmu firma CAVALLO s.r.o,která patří paní Evě Palyzové 
známé jezdkyni na koni /  včetně Velké pardubické./ 
Na farmu Muckov přichází koncem roku rakouský občan p.Zimmel,který na základě svých velkých 
představ dostává od našich orgánů zelenou,včetně vysoké půjčky,a začíná rozjíždět svůj styl 
hospodaření. 
  Statek Černá na základě privatizačního projektu předává bezúplatně na obec vodovody 
v Bližné,Mokré,Muckově,ČOV Bližná a místní komunikace Černá – Slavkovice – Muckov a Bližná – 
Jestřábí. 
  Na Statku působí i promovaný právník Lubor Kitzler z Č.Krumlova,aby se podílel především na 
vypořádávání rozsáhlých restitucí.Ty totiž tvoří na Statku Černá převážnou část z  celkového 
majetku.Majetek,který zbývá k privatizaci je všechen pronajat,státní podnik již nehospodaří-4 lidé 
připravují podklady pro restituce a privatizaci.    

 

Průmysl – Rudné doly. 
 
Rudné doly závod Netolice zavážejí propadající se lokality po důlní těžbě.Bylo dohodnuto,že k tomu 
nesmí použít odpadní materiál,ale pouze inertní.Současně mají RD úmysl vyvést na povrch kvalitní 
krasové vody na dole Bližná,což podpořili i zastupitelé obce. 
V rámci velké privatizace byl k 1.1.1993 vyčleněn ze stávajícího podniku Rudné doly Příbram,závod 
Netolice a rozhodnutím Okresního soudu v Českých Budějovicích vznikl k tomuto datu nový právnický 
subjekt – GRAFIT,a.s.Netolice. 
 
 

PODNIKÁNÍ OBČANŮ. 
 

V obci již řada občanů rozjela své podnikatelské aktivity a vcelku slušně se presentují sami nebo 
prostřednictvím svých firem. 
Tak např.Petr ŠTĚRBA,který má pronajaté prostory bývalých dílen a skladů státního statku,úspěšně 
rozvíjí svou činnost v oblasti autoopravárenství. 
Vladimír MAREK získal do pronájmu celé bývalé Drobné provozovny MNV Černá,založil firmu 
VPS/Veřejně prospěšné služby/ a jeho hlavní náplní je vývoz tuhých a tekutých odpadů. 
Jan ŠTUDLAR začal v kůlně pod svým domem,kde svého času míval statek uložena hnojiva,vyrábět 
dřevěné palety,které jsou dobře prodejné na zahraničním trhu. 
Milan KUBEC rozvíjí svou činnost v oboru,kterému se vyučil a zůstal věrný – rybařině.Založil firmu 
RYBKUB a ryby nejenom odchovává,ale i prodává. 
Tomáš SUCHÁNEK se se svou manželkou zaměřil na pěstování akvarijních rybiček a připravují firmu 
pro výrobu akvárií. 
Jiří PEŠEK založil stavební a dopravní firmu a rozvíjí svou činnost nejen v obci,ale i mimo. 
Milan NOVOTNÝ zahájil podnikatelskou činnost výstavbou pily a zpracováním dřeva v  prostorách 
bývalého statku. 
Stanislav ŠTUDLAR se věnuje dřevovýrobě – skříňky,sektorový nábytek atd.ve stodole svého domu. 
Miloš POLÁK začíná rovněž pracovat se dřevem a specializuje se na výrobu chatiček a srubů. 
Jan DAŇO zakládá firmu Elektromontáže,jejíž rozsah začíná přesahovat daleko za hranice obce. 
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Ing.Josef ČERNÝ využívá svých znalostí v potisku,tiskárenské technice a dalších činností s tím 
spojených. 
Miroslav BANÍK staví se svou rodinou nové nákupní středisko v prostoru bývalé pošty a posléze 
kadeřnictví DP MNV. 
Miroslav KASAL odkoupil autobagr UDS a věnuje se zemním a zakončovacím pracem. 
Rudolf ŠURAN zakládá firmu JEFEK – Jeřáb + fekál a provádí práce odpovídající názvu. 
Miroslav ČURDA  rozjíždí pohostinskou činnost v prostorách svého domu na Bližné. 
Zdeněk FRIEDL po dohodě s majitelem Tomandlem přebírá Hostinec na rozcestí,dříve jedinou hospodu 
v obci. 
         V tomto momentě jsem samozřejmě nepostihl všechny občany,tomuto tématu se budu věnovat 
každý rok a tak doufám,že postupně se o všech zmíním a jejich činnost dále rozvedu. 
V obvodě katastrálního území obce mělo v říjnu 1993 celkem 184 občanů živnostenské oprávnění na 
Ubytování v soukromí.To je oblast,která nyní,kdy je zvýšený zájem turistů ze západních zemí,může 
přinést do rodiny nějakou korunu navíc.Řada občanů tak buď kompletně připravuje nebo jednoduše 
upravuje své příbytky na možnost ubytování hostů. 
 
Penzion Adéla. 

V budově bývalého ředitelství Statků Černá,které zde bylo umístěno před rokem 1976 

je v prostorách Závodní kuchyně zbudována restaurace na úrovni dřívější „čtyřky“.V poschodí jsou 
pokoje k ubytování- penzion nazvaný Adéla.Majitel se snaží v objektu zajišťovat různé aktivity 
např.směnárnu,později rozšiřuje služby o sběrnu prádla,šatstva a čištění koberců.  
           
Obchody v obci. 
V samotné obci Černá zatím funguje samoobsluha potravin a dalšího zboží patřící Jednotě 
Kaplice.Systém přibližně stejný jako dříve,jen sortiment zboží se rozšířil. 
Prodejna je i v Bližné a v Černé funguje ještě tzv.Doplněk potravin paní Lavičkové. 
Vyrostla však další prodejna,kterou z rekonstruované truhlárny MNV vybudoval p.Bohumil 
KOZÁK.Nejdříve si vzal od obce půjčku,kterou zastupitelstvo podle daných pravidel schválilo,pak 
věnoval veškeré své síly přípravě a dokončení prodejny a nyní je v obci celkem slušně fungující služba 
pro občany a konkurence Jednotě.Je jen škoda,že stísněné prostory jak prodejní,tak 
skladové,neumožnily ještě větší rozvoj s kterým do budoucna počítal.Vedle této „kamenné „ prodejny 
provozoval p.Kozák ještě pojízdnou prodejnu s kterou zásoboval kromě našich osad i další obce 
okresu.P.Kozák umožňoval nákupy až do domu,pokud byly objednány a navíc je poskytoval zdarma,což 
uvítali především starší občané. 
Smíšenou prodejnu otevřela firma ABOSS České Budějovice v č.10 u baru LILA s tímto sortimentem: - 
keramické obklady a dlažba  - značkové elektrospotřebiče Rowenta a Solac – sportovní zbraně a 
lovecké potřeby – smaltované nádobí Sfinx – čerpací technika na studenou a teplou vodu,včetně 
kalových čerpadel – vybavení koupelen,sprchových baterií a sprchových stěn. 
 

ÚPRAVA OBCE-ŽIV.PROSTŘEDÍ 
 
Koncept  územního plánu pravého břehu Lipna předpokládá využití především pro oddechovou 
turistiku – cykloturistiku,případně jízdu na koních,dále tzv.agroturistiku a podobně.Nepočítá se 
s rozšířením automobilové dopravy. 
Letecké snímky katastrálního území obce vyrobila firma JAS.Budou využity pro zpracování územního 
plánu,ale i pro výrobu pohlednic. 
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Opravy bytového fondu si vyžádaly částku přes jeden milion korun,zejména opravy rozvodů vody a 
kanalizace v bytovkách,výměnu krytiny na čp.36 a čp.5 na Mokré.Opotřebení bytového fondu je značné 
a finančních prostředků na opravy by bylo potřeba  mnohem víc. 
Rekonstrukce čp.5 na Mokré znamenala vybudování tří garsoniér.Dvě budou využity jako byty nebo 
náhradní ubytování pro nájemníky,kteří soustavně nebo hrubě porušují nájemní smlouvu a budou 
přivolením soudu vypovězeni z bytu. 
Budova bývalé školní družiny v čp.40 byla rovněž rekonstruována a přitom byly získány dva byty 1 + 
0 a čtyři byty 3 + 1 první kategorie s elektrickým vytápěním.Akci prováděla firma SAREMO,ukončení by 
mělo být na jaře r.1994, 
Stoupačky a vodovodní a kanalizační rozvody se opravovaly v obecních bytovkách na čp.25 ,27 a 
17 v Černé a na bytovkách v Bližné. 
Trafostanici v horní části obce se podařilo nyní postavit/ dosud nebyl souhlas majitele pozemku 
/.Stanice stojí za lomečkem ve směru k Olšině a zvýšené zásobování elektřinou je nyní již 
uskutečnitelné. 
Náklady na řadu rekonstrukcí a oprav provedených v r.1993 byly vyšší než se původně 
předpokládalo.Např.střecha na čp.36 svobodárně stála více o 454 tis.Kč,materiál na údržbu bytového 
fondu stál více o 360 tis.Kč,celkem o 114 tis.Kč se zvýšila i oprava na čp.5 na Mokré,střecha kapličky 
v Dolní Vltavici byla dražší o 61 tis.Kč,nakoupili se nové počítače,vyrobily se mapy,průvodce,kazety a 
tak dále.Celkem se musel rozpočet povýšit o 2 387 tis.Kč.K žádnému propadu však nedošlo,protože o 
shodnou částku se zvýšily příjmy z prodeje majetku. 
 

 

KULTURA. 
 
725 let naší obce. 
 
V tomto roce si naše obec připomíná 725.výročí od doby,kdy se objevily první zmínky o založení 
v knihách knížecího rodu pánů z Rožmberka.Bylo to v r.1268 a jednalo se o Mokrou,Černou,Bližnou a 
Dolní Vltavici.O historii však je napsáno již dost a tak se tímto tématem nebudu obšírněji zabývat. 
 

Zpravodaj  obce. 
 
Místní Zpravodaj po odmlce začal znovu vycházet.V r.1993 vyšlo šest čísel,které přinášely zejména 
zprávy z radnice,informace o stavu obecního majetku,průběh privatizace,restitucí a o řadě aktivit,které 
musí řešit obecní orgány.Jako každý časopis zabýval se i ten náš životem občanů a jejich 
záležitostmi,jejich jubilei,tím co dělaly dobrovolné organizace pro svůj rozvoj,vyhláškami,právními 
radami a hodně stran bylo věnováno historii obce,neboť se bývalé německé kroniky překládaly do 
češtiny.  

Církevní památky. 
 
V roce 1993 pokračovaly úpravy a rekonstrukce církevních památek,tentokrát zaměřené na prostor 
Kyselova. 
1 / Byl zhotoven a 28.5.1993 postaven dřevěný kříž na odbočce cesty od silnice Kyselov – Růžový 
vrch.Kříž zhotovil p.Kindermann,postavu Krista na plech namaloval p.Grizinger.Od hraničního přechodu 
na naše území zajistil převezení velitel pohraniční policie v Kyselově. 
2 / Jižně od bývalé obce byl zabudován kovový kříž do kamenného podstavce a natřen. 
3 / Monument – třech svátostí – na rozcestí před celním úřadem ve vzdálenosti asi 500 m byl 
postaven nový,protože původní nebyl nalezen.Základní kámen zajistil velitel PP,který ho nechal převézt 
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ze Sovího vrchu.Kamenný podstavec zajistil p.Cirhan,převozník v Dolní Vltavici,který ho též osobně 
dovezl na místo.Skupina p.Kindermanna zabudovala kovový kříž a celý monument usadila na místo. 
4 / Pomníček GRILL,který byl postaven v r.1934,ale při výstavbě drátěných zátarasů v r.1953 byl 
odstraněn.Na místě byl postaven na kamenném základě upravený kamenný sokl s  vytesaným srdcem a 
kovovým křížem na kterém je nápis Wenzel Grill s datem narození a úmrtí.V r.1992 byl pomníček při 
těžbě dřeva poškozen,posléze byl opraven a v květnu 1993 převezen na místo.Lesník p.Mach ze 
Sv.Tomáše přislíbil,že zajistí větší základový kámen,tak,aby v budoucnu při těžbě dřeva nepřekážel. 
Další objekty nebyly nalezeny a protože se nenacházely v bezprostřední blízkosti průjezdných tras,bylo 
dohodnuto je neobnovovat. 
 

Hřbitov. 
V roce 1959 bylo ze hřbitova v Dolní Vltavici přemístěno na nový hřbitov do Černé 14 hrobů ve kterých 
byly uloženy ostatky 25 zemřelých.Jednalo se o občany německé i české národnosti z  farní obce Dolní 
Vltavice. 
V r.1993 hodlá Obecní úřad uvést do řádného stavu tuto část hřbitova a proto byli vyzváni příbuzní,aby 
se mohla provést řádná evidence hrobů.Jde o to,zda si příbuzní chtějí hroby zanechat,pak zaplatí 
symbolický poplatek 8O Kč za propůjčení místa na 10 let,jinak budou hroby zrušeny. 
 
 

Povšechně v ČR a Jihočeském kraji – rok 1993. 
 
Životní minimum                            -  1 2OO,- Kč 
Průměrný důchod                          -  2 712,-  Kč 
Benzin Natural                               -  18,45  - 18,90 Kč 
Nafta motorová                              -  15,40  - 15,90 Kč 
Pivo 12 Budvar                              -    8,8O -  10,40 Kč 
Telefonní impulz                            -    1,O5 -    1,60 Kč 
Hovězí přední bez kosti                 -  67,14   Kč v průměru 
Vepřová krkovice                           -  69,16   Kč    -------- 
Kuře                                               -  49,19   Kč    -------- 
Kapr                                               -  33,62   Kč    -------- 
Brambory                                       -    6,02   Kč    -------- 
Jízdné ČSAD                                 -    6,00   Kč  za 8 – 10 km 
                                                           13,00  Kč  za 21 – 25 km 
Nezaměstnaných  v kraji               -  6 599  k 30.červnu 
                                                         9 286  K 3O.listopadu 
 
Svou platnost končí dosavadní bankovky a mince. 
Vstupenka na Zámek Český Krumlov stojí 25,- Kč. 
V Českém Krumlově vzniká Egon Schiele Centrum. 
V Hořicích jsou po 100 letech obnoveny Pašijové hry. 
Občanské iniciativy stále brojí proti dostavbě Jaderné elektrárny Temelín. 
Město Český Krumlov vstupuje  do roku 1993 na seznamu památek UNESCO. 
Hokejisté HC České Budějovice končí rok v čele prvoligové tabulky. 
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P O Č A S Í. 
 
Leden  -první polovina měsíce je bez mrazů,zpočátku slabé sněžení,pak i prší,v druhé půli ranní mrazy 
pak mírné oteplení 
28.1 je velmi nepříjemný den – prší,pak sněží,silný vítr a bouřka a nakonec 10 cm sněhu 
Za posledních mnou sledovaných let to byl nejteplejší měsíc 
Únor  - silnější mrazy panují v období od 14.do 2+.2 / kolem –15 st.C /,jinak slabě nad nulou,ve třech 
dnech pršelo a ve čtyřech sněžilo 
Březen  - ranní teploty v rozmezí + 3 až + 6 st.C,přes den kolem 10 st.C.17.3 napadlo 20 cm 
sněhu,teploty pak poměrně nízké až do konce měsíce 
Duben  - ranní teploty nízké,přes den však slunečno,od 11.4 sněží napadlo až 50 cm sněhu,ale již 15.4 
není.po 20.4 přichází pěkné,téměř letní počasí a trvá až do konce měsíce.Ranní teploty jsou však za 
celý měsíc nižší než v březnu. 
Květen  -  v první polovině pěkné počasí přes den,pak mírné ochlazení,střídavě oblačno s deštěm.Bylo 
osm dešťových dnů. 
Červen  -  první dva dny velmi teplé,pak ale ochlazení a teprve od 20.6 začíná velmi teplé až tropické 
počasí/zejména od 24.do 29.6 /.Ranní teplota v průměru 12,33 st.C,nejvyšší za poslední léta. 
Červenec  -  pokračuje tropickými teplotami,vyvrcholením je bouřka s kroupami 6.7.Vysoké letní teploty 
však pokračují dále,některé dny však se silným deštěm,od 22.7 až do konce měsíce opět tropické 
dny.Průměrná ranní teplota až 17,58 st.C. 
Srpen  -  tropické dny pokračují,občas přerušené deštěm s bouřkou,mírnější ochlazení od 12.8,přesto 
ale slunečno a příjemně teplo. 
Září  -  teploty ráno kolem 8 st.C přes den kolem 20 st.C,proměnlivé počasí během celého měsíce.V 
deseti dnech pršelo. 
Říjen  -  měsíc je zajímavý svými výkyvy,jeden den ráno 8 st.C a druhý den již – 3 st.C,pak zase 10 st.C 
a znovu 0 st.C a tak se to střídá.Již ve dvou dnech sněžilo. 
Listopad  -  slušné ranní i denní teploty se střídavou oblačností,s občasným deštěm,teploty ráno 
nepoklesly pod bod mrazu,ale pršelo v 11 ti dnech. 
Prosinec  -  první dekáda střídá mínus s plusem,od 16.12 jsou mrazy,od 20.12 sněží a na Štědrý den 
leží 3O cm sněhu,pak se otepluje prší a sníh do konce roku mizí 
     Celkově to byl rok oproti předcházejícím nejteplejší.V 81 dnech pršelo a ve 23 sněžilo.Nejteplejší byl 
červenec / 24,30 a 31.7/ a nejchladnější únor / 18.2 bylo – 16 st.C   

 

 

OBYVATELSTVO. 
 
Na počátku roku bylo v obci evidováno 793 obyvatel.Tentokráte se narodilo 15 dětí,což je zatím 
v devadesátých letech nejvíce.Naproti tomu 7 občanů zemřelo. 

Kteří noví občánci to jsou? 
 
              4. 2     -  Miroslava HOMOLKOVÁ         - Eva a Miroslav Homolkovi,Černá 
             16.3     -  Daniel  ČERTICKÝ                 - Lenka Čertická,Bližná 10 
               7.4     -  Jakub  JAKEŠ                        - Ivona a Zdeněk Jakešovi,Černá 23 
               7.4     -  Tereza  MARUŠKOVÁ           - Světlana  Marušková,Černá 15 
            20. 5     -  Adéla VALNOHOVÁ               - Petra a Pavel Valnohovi,Černá 23 
            17. 6     -  Ondřej  ROMAN                     - Romana Romanová a Ondřej Korec 
                                                                                 Černá 23 
            11. 7     -  Patricie NOVÁKOVÁ                 - Kateřina Nováková,Černá 25 
            14. 8     -  Vendula BOUŠKOVÁ                - Petra a Radek Bouškovi,Černá 64 
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            10. 9     -  František   BIGAS                  - Lenka a František Bigasovi,Černá 17 
            12. 9     -  Todor  KAROV                       - Irina Karova,Černá 2O 
              3.10    -  Zdena  ČERNÁ                      - Zdena a Josef Černý,Černá 131 
            24.10    -  Kristýna BALOUNOVÁ          - Markéta a Václav Balounovi,Černá 79 
              4.11    -  Marcel  ZEMAN                     - Leona a Marcel Zemanovi 
            15.12    -  Michaela PAJPACHOVÁ       - Šárka a Augustin Pajpachovi,Černá 32 
            16.12    -  Josef  KRCHO                       - Gabriela a Josef Krchovi,Černá 19 
 

Poslední rozloučení. 
              
            31. 1     -  Juliana KALJÁNKOVÁ           -  ve věku 81 let 
            11. 2     -  Antonie PODROUŽKOVÁ      -  66 let,pracovala v zemědělství 
              5. 7     -  Růžena NOVÁKOVÁ             -   8O let,z Muckova 
            20. 7     -  Jan  HADRABA                     -   zemřel v 77 letech,pracoval dlouhá léta 
                                                                               v obci jako knihovazač a knihovník 
              1.11    -  Valérie KOTRČOVÁ              -   jako dosud nejstarší občanka zemřela 
                                                                               v 98 létech 
            25.11    -  František PODROUŽEK        -  bylo mu 75 let,od r.195O do r.1960 byl 
                                                                              tajemníkem MNV,pak na Statku Černá 
            25.12    -  Jaroslav LHOTA                    - zemřel ve věku 69 let,elektroopravář u 
                                                                             Statků Černá a Frymburk 
 
                V tomto roce byla fluktuace rovněž na obvyklé úrovni.Do obce přišlo 15 lidí a odešlo jich 
18.Stav na konci roku 1994 byl tedy 798 obyvatel. 

 

 

POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 
Katastrální území. 
      Obec Černá v Pošumaví se rozkládá na dvou katastrálních územích: 
1 /  K Ú   Černá v Pošumaví  o rozloze  5 039 ha 
2 /  K Ú   Kyselov  o rozloze  57O ha 
 
Poskytování půjček. 
     Obecní zastupitelstvo schválilo poskytnutí půjček některým podnikatelům v obci,kteří je použijí na 
založení nebo rozvoj živností.Nelze je samozřejmě poskytovat např.na nákup rodinných domků nebo 
jiné platby,které nejsou spojeny s podnikáním. 
Půjčky byly schváleny p.Josefu Krchovi ve výši 150 tis.kč,manželům Lavičkovým ve výši 35O 
tis.Kč,manželům Madejovým to bylo 500 tis.kč,panu Novotnému a Smolenovi ve výši 4OO 
tis.Kč,p.Stanislavu Študlarovi ml.to byla půjčka 35O tis.Kč,p.Janu Študlarovi 8O tis.Kč a paní Miklianové 
3O tis.Kč. 
Půjčka ve výši 300 tis.Kč byla nabídnuta i stomatologovi MUDr.Jiřímu Hendrychovi na vybavení 
ordinace,ale ten jí nepřijal.Obec vybavila ordinaci sama na vlastní náklady. 
Příspěvky. 
    Naše obec každý rok pravidelně přispívá dobročinným organizacím na zabezpečení jejich činnosti 
určitou víceméně symbolickou finanční částkou.Jedná se zejména o SOS vesničku,Klub rodičů tělesně 
postižených dětí a Nadaci DUHA.. 
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Územní plán. 
     Koncept územního plánu zájmového území osad,který je vypracován jako doplněk územního plánu 
obce Černá v Pošumaví,byl projednán v zastupitelstvu obce a zveřejněn. 
Potíže s pozemky. 
    Vydávání pozemků a jejich případné směny či prodeje provází určité těžkosti a komplikace.Některé 
pozemky pro obec potřebné nechtějí restituenti ani prodat,ani směnit.To brzdí další vývoj v  potřebné 
investiční výstavbě,ale i v opravách a rekonstrukcích inženýrských sítí,trafostanic,vodovodního 
řadu,kanalizace a podobně. 
Prodej pozemků. 
    Obec pokračuje v prodeji pozemků v chatových oblastech.Jak jsem se zmínil v r.1993 požaduje obec 
při prodeji předkupní právo.Nyní bylo rozhodnuto,že tohoto práva obec nepoužije,bude-li se jednat o 
prodej či darování dětem,vnoučatům a manželovi vlastníka. 
Vydání hostince. 
Jak jsem se již zmínil,jednou z prvních restitucí,které obec vydala úředně byla budova hostince „ Na 
rozcestí „ čp.29 oprávněným osobám rodiny Tomandlových.Fyzicky to bylo provedeno 
7.7.1994.Diskotéky,které dříve obec kvůli stížnostem občanů zakázala,byly od 8.7.1994 znovu 
pořádány. 
Telefon na Muckově. 
     V osadě Muckov byla instalována veřejná telefonní stanice,která je vybavena moderním telefonním 
automatem a obec přišla na téměř 40 tis.Kč. 
Policie v obci. 
      V bývalém RZ rybářství byla zřízena policejní stanice,která začala fungovat od 1.5.1994 a je 
součástí Obvodního oddělení Policie Horní Planá.Úkoly stanice budou zabezpečovány  pochůzkovou 
službou a ve stanovené úřední dny bude zajištěn styk s veřejností.Stanice vznikla z podnětu Obecního 
zastupitelstva s ohledem na současnou bezpečnostní situaci. 
Vyhláška o místních poplatcích. 
    S platností od 1.7.1994 se mění některé poplatky.Tak např.za rekreační pobyt se sjednocuje na 
částku 10,- Kč jak pro občany ČR,tak cizince. 
Poplatek za ubytovací kapacity se bude vybírat ve všech zařízeních sloužících k  přechodnému 
ubytování ve výši 2,- Kč za každé využité lůžko.                                     2 
Dvojnásobně se zvyšuje poplatek za využívání veřejného prostranství a to 20,- Kč za m a den,nejméně 
však 200 Kč denně. 
 

V O L B Y       1 9 9 4 . 
 
     V komunálních volbách do Obecního zastupitelstva byly zaregistrovány čtyři kandidátky těchto 
volebních stran:  
A / Sdružení nezávislých kandidátů  -  Za odpovědnost 
      1 /   Jan   VOLDŘICH                  -   37 r.        -  podnikatel 
      2 /   Miroslav  LAVIČKA               -   37 r.        -  provozní elektrikář 
      3 /   Vladimír ROLČÍK                  -   4O r.       -  obchodník 
      4 /   Stanislav KANTOR               -   39 r.        -  vedoucí závodu 
      5 /   Milan KUBEC                        -   45 r.        -  soukromý rolník 
      6 /   Jaroslav  KASÍK                    -   6O r.       -  důchodce 
      7 /   Jiří  PEŠEK                           -    42 r.       -   podnikatel 
      8 /   Ota  FRIEDL                         -    4O r.       -   invalidní důchodce 
      9 /   Josef CÍSAŘ                         -    4O r.       -   horník 
 
B /   Strana demokratické levice 
       1 /  Pavel  MOLÁK                      -     48 r.       -   technik 
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       2 /  Josef  KRCHO                      -     46 r.       -   dělník 
       3 /  Miroslav  PŘIBYL                 -      41 r.       -   řidič 
       4 /  Miroslav HOMOLKA             -      34 r.       -   celní stráž 
       5 /  František  KUBIŠ                  -      59 r.       -   důchodce 
 
C /    Nezávislý kandidát 
        1 /   Miroslav  BANÍK                  -      54 r.         -   podnikatel 
 
D /   Sdružení nezávislých kandidátů – ŠUMAVA 
       1 /   ing. Jan  NOVÁ K                 -      52 r.         -  starosta obce 
       2 /   Václav PIVEC                       -     37 r.          -  podnikatel 
       3 /   Petr VALNOHA                    -      48 r.          -  podnikatel 
       4 /   Bohumil KOZÁK                   -      39 r.         -   podnikatel 
       5 /   Karel STRNAD                     -      5O r.        -    zedník 
       6 /   Věra DAŇOVÁ                      -     37 r.         -   učitelka 
       7 /   Pavel WUDY                         -     36 r.         -   státní zaměstnanec 
       8 /   Miroslav ČURDA                   -     4O r.        -   podnikatel 
       9 /   ing.František ZÁHORA          -     51 r.         -   ředitel statku 
 
           Ještě před zveřejněním kandidátních listin se vzdal kandidatury Pavel Wudy.Celkově tedy 
kandidovalo 23 občanů. 
           Komunální volby proběhly ve dnech 19 – 2O.11.1994,celkově se jich zúčastnilo 398 voličů,kteří 
zvolili jednotlivé strany takto:  
Sdružení ŠUMAVA                  -  986 hlasů celkem     - 55 % 
Sdružení Za odpovědnost       -  643 hlasů celkem     - 26 % 
S D L                                       -  34O hlasů celkem    -  19 % 
 
      Volilo se celkem 9 členů Obecního zastupitelstva a výsledky byly následující: 
1 /  ing.Jan NOVÁK                       - 267 hlasů        -  ŠUMAVA 
2 /  Karel  STRNAD                       - 265 hlasů        -  ŠUMAVA 
3 /  ing.František ZÁHORA             - 245 hlasů        -   ŠUMAVA 
4 /  Věra DAŇOVÁ                        - 209 hlasů        -    ŠUMAVA 
5 /  Jan  VOLDŘICH                     - 177 hlasů        -    Za odpovědnost 
6 /  Pavel MOLÁK                          - 176 hlasů        -    SDL 
7 /  Josef  KRCHO                         - 164 hlasů        -    SDL 
8 /  Miroslav LAVIČKA                   - 147 hlasů        -    Za odpovědnost 
9 /  Milan  KUBEC                          - 142 hlasů        -    Za odpovědnost 
 
         Takové je složení nového Obecního zastupitelstva na příští 4 roky. 
 
Na dalších místech se umístili: Miroslav Čurda 141 hlasů – Václav Pivec 132 –Petr Valnoha 129 – 
Miroslav Přibyl 115 – Miroslav Baník 114 – Stanislav Kantor 111 – Josef Císař 99 – Jiří Pešek 94 – 
Bohumil Kozák 92 – František Kubiš 90 – Miroslav Homolka 89 – Vladimír Rolčík 80 – Jaroslav Kasík 
65 a Oto Friedl  35 hlasů. 
Ustavující zasedání  nového OZ se konalo 29.11.1994.Nově zvolení zastupitelé složili slib do rukou 
nejstaršího zvoleného ing.Jana Nováka,proběhla volba starosty obce a jeho zástupce a volba zástupce 
do Okresního shromáždění. 
Starostou byl zvolen poměrem hlasů 6:3           - ing.Jan Novák 
Zást.starosty poměrem hlasů 6:3                      - ing.František Záhora 
Zást.do Okres.shromáždění jednomyslně          - ing.Jan Novák 
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Jako předseda komise finanční                - Jan Voldřich 
Jako předseda komise kontrolní               - Pavel Molák 
              Postupně pak začala působit komise bytová pod vedením Miroslava Lavičky,komise výstavby 
,kterou vedl Karel Strnad a komise sociální za předsednictví Josefa Krchy. 
 

Hodnocení práce za volební období 1990 – 1994. 
 
       Ještě před volbami zhodnotilo a schválilo předešlé Obecní zastupitelstvo výsledek své práce za 
uplynulé volební období.Jak konstatovalo byly v popředí zájmu především dvě priority:  
  1 / zajistit dostatečné zdroje příjmů pro obec 
  2 / odbourat bariéry,které rozvoj obce brzdí 
       Jelikož čištění odpadních vod bylo nedostatečné a v letním období býval v obci nedostatek pitné 
vody,musela být uplatněna stavební uzávěra.Územní plán pro Černou byl schválen až na jaře r.1992 a 
dosud se rozpracovávají územní plány osad.Na základě toho mohlo být započato s  výstavbou čističky 
odpadních vod /ČOV /,dokončuje se kanalizace od veřejného tábořiště Jestřábí II.po hotel Racek a od 
autokempu v Olšinách do horní části obce.Tím byl první stupeň vyřešen,nedostatek pitné vody je 
částečně řešen výstavbou nových vodojemů o kapacitě 500 m krychlových / zatím je však kapacita 75 
m /.Zbývá ještě řešit čištění odpadních vod v  osadách a pitnou vodu v Dolní Vltavici a na Radslavi.Pro 
zajištění těchto úkolů se obci podařilo získat státní dotaci na výstavbu ČOV ve výši 10 mil.Kč a 
bezúročnou půjčku 7,9 mil.Kč. 
     Dále se obec podílela nebo se jí podařilo zajistit: 
- zásobování potravinami zajišťují v obci tři prodejny a pojízdná prodejna 
- lékařská stanice se přemístila do vhodného prostředí MŠ a obnovila se ordinace zub- 

ního lékaře 
- změnilo se vytápění budovy ZŠ a její dovybavení stejně jako vybavení MŠ 
- rekonstruovala se budova čp.40 na byty 
- probíhá rekonstrukce na byty u čp.5 na Mokré 
- ve všech bytových domech mimo čp.36 byla provedena výměna stupaček a rozvodů 

vody,provedly se opravy komínů,výměna kuchyňských linek,část bytů se vybavila e- 
lektrickým topením 

- na Svobodárně čp.36 byla opravena střecha 
- obec je jednou z mála obcí,kde rodiče nepřispívají na provozní náklady zařízení MŠ 
- bylo vytvořeno 4 –5 pracovních míst ve veřejně prospěšných pracích 
- postupně se opravují církevní památky- kaple na hřbitově a celý hřbitov,kaplička u 

Dolní Vltavice a u Černé 
   Dále se musely řešit otázky kolem pronájmu nemovitostí,prodeje pozemků,kroky k 

     k získání historického majetku obce,otázky privatizace a restituce. 
 
Za toto období byly získány nemovitosti představující historický majetek obce,tj.: 
- Budova na Mokré čp.5 
- Budova bývalé školy Emry na Muckově čp.24 
- Budova bývalého RZ rybářů v Černé čp.39 
- Budova bývalého Zdravotního střediska v Černé čp.47 
- Objekt bývalé hasičské zbrojnice v Dolní Vltavici 
- Přibližně 70 ha lesů a 4O ha ostatních pozemků 
Bezúplatným převodem obec získala tři rodinné domky od Rudných dolů Příbram. 
Odkoupením získala obec rekreační zařízení RD Příbram na Jestřábí vpravo před lesem. 
Obec předala v restituci: -  budovu pohostinství čp.29 v Černé 
                                        -  cca 3 ha pozemků 
Obec prodala tyto nemovitosti :  - část budovy čp.10 p.Lavičkovi a p.Fenclovi 
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                                                    - dům čp.28 paní E.Zimmermannové 
                                                    - objekt čp.59 bývalou poštu p.Baníkovi 
                                                    - bývalou truhlárnu p.Kozákovi 
                                                    -  tři stavební parcely 
                                                    - přibližně 15 ha pozemků kolem chat 
 

Majetek obce – přehled ke konci roku 1994. 
 

Obec má ve svém vlastnictví:   1 /  B Y T O V É   D O M Y 
    
Bližná čp.1     -    Bližná čp.2     -   Černá čp.9     -   Černá čp.17     -   Černá čp.19     -Černá čp.25   -    
Černá čp.27   -   Černá čp.36   -   Černá čp.4O    -   Černá čp.86     -   Černá čp.94   -    Černá čp.95   -   
Černá čp.96   -   Černá čp.10 část – Mokrá čp.5    -   Mokrá čp.24 
 
                                                  2 /  O S T A T N Í   O B J E K T Y 
 
Černá čp.46 Obecní úřad     -   Základní škola     -   Areál Mateřské školy     -   Areál služeb VPS Marek     
-   Areál Letního kina     -   Černá čp.39 RZ rybáři     -   RZ Rudné doly Příbram na Jestřábí     -   RZ 
JIVAK u hráze     -   Srub Jestřábí     -   Bývalá hasičská zbrojnice v Dolní Vltavici     -   Skládka tekutých 
odpadů na Perneku     -   ČOV a kanalizace Černá     -   Vodovod Černá     -   Vodohospodářské 
zařízení Bližná     -   Vodohospodářské zařízení Muckov     -   Vodovod Dolní Vltavice     -   Turistická 
ubytovna Černá     -   Objekty a pozemky v AC Olšina     -   Objekty Jestřábí I.,II.,III.     -   Část pozemků 
Jestřábí I.     -   Hřbitov Černá     -   Drobné církevní stavby v katastr.území     -   7O ha lesů     -    4O ha 
zemědělských pozemků     -   15 ha pozemků v chatových osadách      -   Místní komunikace      -   
Veřejné osvětlení.  

                                               
V autokempu Olšina. 

 
                                                    

 HOSPODÁŘSKÝ  ŽIVOT. 
ZEMĚDĚLSTVÍ. 
 
V obci Černá v Pošumaví převzala budovy živočišné výroby společnost s ručením omezeným 
CAVALLO,která je psána na syna paní Evy Palyzové,známé dostihové jezdkyně z 60 let.V prostorách 
se však nehospodaří,pouze přes letní období je sem navezen dobytek,který spásá pastviny v prostoru 
od Černé hory směrem k Muckovu. 
    Ředitelství Statku,nyní již státního podniku , pracuje ve složení: ředitel Statku ing. Pavel Dyrhon ,na 
ekonomickém úseku pracují paní Marcela Koutná a paní Jana Moravcová a za úsek právní a 
privatizační zodpovídá p.Lubor Kitzler. 
Hlavní náplní je vydávat oprávněné restituční nároky a připravovat privatizaci.Statek Černá se postupně 
vyrovnává i s dluhem vůči Statku Frymburk. 
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Protože hospodaření v naší oblasti se pronikavě omezilo a lze říci,že prakticky zaniklo,začínají se na 
polích,které většinou přešly do trvalých travních porostů, v neobvyklé míře rozmnožovat plevelné druhy 
rostlin.Pohled na takto neobdělávané pozemky není nikterak příjemný. 
 
PRŮMYSL. 
  Bylo zahájeno stavební řízení o stavebním povolení na rekonstrukci budov v bývalém areálu Statku 
Černá.Zde by měla působit firma Hafalder  Polymer,kde se vyrábí polymérové  výplně šachet 
kanalizace odpadních vod.Mělo by zde být zaměstnáno ve třísměnném provozu asi 27  lidí.Na výrobu 
jsou kladeny přísné ekologické požadavky,především co se týče dodržení hodnoty imisních limitů,musí 
být zajištěna účinná filtrace škodlivých látek a v neposlední řadě zabezpečena likvidace vzniklých 
odpadů spolu s jejich evidencí. 
   Lom kamene v prostoru směrem na Bližnou patří firmě Strabag – Bohemia a pokračuje zatím dále 
v těžbě a lámání kamene.Určité problémy však vznikají při odstřelech.Zejména při druhotných 
odstřelech,což jsou odstřely velkých balvanů na volné ploše po clonovém odstřelu,se ozývají velmi silné 
detonace, na což si stěžují místní občané.Oblastní báňský úřad v Plzni prověřil dodržování norem a 
nezjistil překročení povolených limitů.Přesto bude hledána možnost,jak druhotné odstřely zcela 
vyloučit,např.použít hydraulického kladiva. 
Obec a lesy. 
Vlastnictví zatím 70 ha lesa je nutno řádně prověřit a prostudovat veškeré písemnosti a zjistit,zda bývalé 
obce Bližná,Plánička,Muckov,Mokrá a Dolní Vltavice byly v minulosti vlastníky dalších lesů.Znamená to 
prostudovat archivní materiály a pozemkové knihy.Pro obec tuto činnost provádí ing.Svoboda 
z Českého Krumlova. 
 
Hotel REX. 
Z objektu bývalého Zdravotního střediska čp.47 vznikl nový hotel – REX.Dne 2.6.1994 proběhla 
kolaudace,přičemž se všichni shodli na tom,že se jedná o zařízení vysokého standartu,kterých 
v lipenské oblasti není mnoho.Dobrou práci zde odvedla Stavební správa Vojenských lesů a statků 
Horní Planá.Hotel byl připraven k zahájení od 1.7.1994. 
Podnikání v účetnictví. 
V této době rostou jako houby po dešti firmy i soukromníci zabývající se účetnictvím.Řada občanů 
podniká v různých oborech a pro vedení svých účtů potřebují zpravidla někoho,kdo tomu více 
rozumí.Na čp.1 v Černé tak funguje firma Š+G / Štěrbová a Grohmanová./,na čp.10 zase firma REST-
Neumannová,Eisenhammerová. 
 
C e s t o v n í     r u c h. 
Sdružení lipenských obcí/SLO/  má svou kancelář,tzv.Regionální  poradenskou kancelář se sídlem ve 
Frymburku.Byla založena hlavně pro tři úkoly: - poradenská činnost v oblasti cestovního ruchu   -   
poradenská činnost v oblasti řemesel s drobného průmyslu     -   poradenská činnost v oblasti 
zemědělství a ochrany přírody. 
SLO na veletrhu   - jak informoval p.Oto Řezáč a ing.Jan Štěpán z I.CK Frymburk,uskutečnil se ve 
dnech 10 . 13.2.1994 Mezinárodní veletrh cestovního ruchu HOLIDAY WORLD 94.V Průmyslovém 
paláci pražského výstaviště se prezentovalo 462 vystavovatelů ze 43 zemí.SLO se předvedlo v  části 
stánku č.108 pod názvem LIPNO.Propagovalo zde aktivity subjektů z lipenské oblasti,kulturní 
zajímavosti a pamětihodnosti,možnosti sportovního vyžití v celém území.Lipenská oblast se těšila 
velkému zájmu z naší republiky i ze zahraničí.V dalších letech se bude naše oblast na veletrhu 
prezentovat společně pod názvem REGION Český Krumlov. 
Nájemní smlouva  na veřejné tábořiště Jestřábí II. Byla opět prodloužena na letošní sezonu p.Miroslavu 
Baníkovi ml. 
Na autokemp v Olšinách byla smlouva rovněž prodloužena manželům Holcovým. 
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Pronájem  turistické ubytovny a parkoviště pod Autokempem proběhl přes výběrové řízení a tak 
turistickou ubytovnu dostala do pronájmu paní Sterzingerová z Větřní za 46 700 Kč a parkoviště 
Romana Kubišová z Černé za 60 000 Kč. 
Občerstvení na pontonu hodlá zřídit podnikatel ing.Zifčák a zastupitelstvo obce se k  jeho záměru 
vyjádřilo kladně.Ponton „NEPTUN“ by měl být umístěn za půjčovnou loděk firmy KRAB a poskytovat své 
služby by měl již v letošní sezoně. 
Helikoptéra jejíž pilot p.Oto Zemek koná v letošní turistické sezoně vyhlídkové lety nad oblastí,využívá 
pozemku za Mokrou vpravo před lesem. 
OBCHOD   A  SLUŽBY. 
Nákupní středisko BANÍK  uvedla v červenci tohoto roku do provozu rodina Baníkova,když ho 
vybudovala nákladem téměř 4 mil.Kč na místě objektu bývalé pošty čp.59.V nákupním středisku budou 
zabezpečeny především služby v prodeji potravinářského zboží spojené s prodejem zeleniny,ovoce a 
nápojů a později rozšířené o průmyslovou prodejnu.V objektu je vedle skladovacích prostor vybudován i 
byt pro majitele. 
Rodina Baníkova,která již dlouhá léta předtím projevovala své sklony k podnikání a dokazovala,že to 
skutečně umí,využila svých znalostí a zkušeností a pomohla vytvořit nejen konkurenční prostředí 
v oblasti zásobování,ale vybudovala v obci i pěkný a vzhledný objekt. 
Hospody a restaurace. 
Vedle původní restaurace „Na rozcestí“,která jako jediná v obci existovala dříve a samozřejmě s jiným 
majitelem pokračuje dále,vyrůstají některá hospodská zařízení na různých místech v obci. 
Lila Bar   -       na čp.10 zřídila pí.Lavičková Marie v poschodí slušný prostor zajišťující pro návštěvníky 
několik druhů jídel a pití. 
Němeček  -       ve své garáži zřídil p.Miroslav Němeček jednoduchou hospodu,zejména v letní sezóně 
dobře fungující 
U čerta      -      v objektu bývalého rekreačního zařízení Jihočeských tiskáren otevřela majitelka 
pí.Baborová rovněž slušnou restauraci 
U Madeje    -     rovněž občan p.Madej zřídil v prostorách svého rodinného domu restaurační 
zařízení,především s možností využití herních automatů 
Adéla         -       již jsem se zmínil o přestavbě objektu u Základní školy na restauraci „nižší“ cenové 
skupiny 
Staviva Bližná  -   další restaurační provoz,který ovšem funguje již delší dobu 
Bližná křižovatka  -  zde v garáži u svého domu / Dirbákových/ zřídil p.Miroslav Čurda hospodu,která 
slouží především chatařům a osadníkům 
           Řadou ostatních,zejména větších zařízení,ale i různých rekreaček poskytujících tyto služby,se 
budu zabývati v dalších letech,pokud majitelé budou vstřícní a umožní mi uskutečnit zápis.Jsou totiž 
v dnešní době někteří,kteří si to nepřejí. 

 
         

ÚPRAVA   OBCE. 
 

ČISTÍRNA    ODPADNÍCH   VOD. 
 
     Obec byla nucena přistoupit k výstavbě čistírny odpadních vod / dále ČOV/,protože postupně 
narůstaly ekologické problémy především ohledně kontaminace vody v Lipenské nádrži.Nečištěné 
odpadní vody znamenají trvalý přísun sloučenin fosforu a dusíku,což ve vegetačním a především 
rekreačním období znamená růst řas a tvorbu masových vodních květů toxických sinic.Vodní květy 
výrazně zhoršují organoleptické vlastnosti vody,toxické kmeny sinic působí nepříznivě na sliznice,kůži a 
oči koupajících se rekreantů. 
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Čistírna odpadních vod je dimenzována na výhledové množství 636 m krychlových odpadních vod 
denně,což předpokládá 3 350 obyvatel.Jde o vysoce účinnou technologii biologického čištění.ČOV je 
uspořádána na třech samostatných technologických linkách,které jí umožňují provozovat podle 
množství a zatížení přitékajících odpadních vod a zaručuje provoz i při výpadku určité části technologie.  
V souvislosti s dostavbou ČOV je nutno řešit nový systém kanalizace,s jejímž ukončením se počítá do 
konce roku 1994.Kanalizace vyřeší zachycení odpadních vod z celé obce a především z vysoce 
exponovaných center Jestřábí a kempu Olšina. 
Čistírna je umístěna v zastřešeném objektu,což eliminuje nepříznivé estetické a hygienické dopady 
provozu na okolí a zajišťuje optimální podmínky pro její provoz i v zimním období. 
Technická a technologická úroveň ČOV je v porovnání s obdobným řešením v tuzemsku i v zahraničí 
naprosto srovnatelná.Na koncepci pracovali odborníci Vysoké školy chemicko-technologické Praha a 
snese ta nejpřísnější mezinárodní měřítka. 
Projektovou přípravu ČOV postupně zpracovávaly tři firmy.Nejprve Zemědělské stavby,po nich 
Hydroprojekt České Budějovice a nakonec firma EKOEKO České Budějovice.Hydroprojekt zvolil příliš 
energeticky náročnou technologii a tak se zastupitelstvo obce nakonec rozhodlo pro firmu 
EKOEKO,která ve spolupráci s firmou HYDROTECH Bratislava připravila projekt o polovinu méně 
náročný na energii i zastavěnou plochu a třikrát úspornější v počtu obsluhy. 
Toto vše začalo v květnu 1992,v červnu pak byl proveden výběr staveniště,hydroekologický 
průzkum,následovala odborná vyjádření příslušných institucí,územní řízení,vypsání výběrového řízení 
na dodavatele stavby,rozhodnutí o umístění.V říjnu z výběrového řízení vyšla vítězně firma SAREMO,v 
listopadu bylo vydáno vodohospodářské rozhodnutí a v prosinci předání staveniště a zahájení stavby. 
Na ČOV v říjnu 1993 proběhlo kolaudační řízení,čímž byla uvedena do zkušebního provozu.Začátkem 
r.1994 obdržela obec ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu ČOV a kanalizace dotaci ve 
výši 10 mil.Kč a bezúročnou půjčku ve výši 7,9 mil.Kč.Celkové náklady na stavbu čistírny odpadních 
vod a následnou kanalizaci činí celkem 41 696 000 Kč.Z této částky tvoří stavební část 12 8OO 
tis.Kč,technologická část činí 17 603 tis.Kč a kanalizace 11 293 tis.Kč. 
    Od 1.7.1993 nastoupil jako obsluha ČOV p.Josef Krcho z Černé čp.102. 
 
Výstavba kanalizace. 
Pokračuje výstavba kanalizačního řadu,který vede od hotelu RACEK k ČOV.Ve druhé etapě bude 
provedena rekonstrukce stávající kanalizace v části obce od kostela západně k autokempu.Tyto dvě 
etapy výstavby stojí obec 5 300 tis.Kč. 
Třetí etapa výstavby kanalizace je vedena směrem k bytovkám čp.25 a 27. 
Započata bude i poslední etapa – výtlačné řady z kempu V Olšinách a tábořiště Jestřábí II.Někteří 
restituenti však nedali souhlas k překopu přes jejich pozemky/ Medovi,Jan Rizák,Jan Vrána a Jan 
Záškoda /. 
Přeložka vysokého napětí. 
Kabelem je vedena přeložka k parcele p.Karla Strnada,tak,aby bylo možno provést napojení další 
předpokládané výstavby.Dosud to blokovalo výstavbu dalších rodinných domů v prostoru za 
novostavbou p.Karla Vrby směrem k autokempu.Náklady na přeložku představují přibližně 2 mil.Kč. 
Monitorovací vrty. 
Referát životního prostředí Okresního úřadu uložil obci zajistit zpracování hydroekologického posudku 
vlivu nezajištěné skládky pevného komunálního odpadu na Pláničce.Obec byla proto nucena nechat 
udělat monitorovací vrty,které obec stály více než 200 tis.Kč. 
Poplatky za popelnice. 
Majitel firmy VPS – Veřejně prospěšné služby p.Vladimír Marek oznámil nové ceny za vývoz jedné 
popelnice,které se oproti r.1993 zvyšují z důvodu vyššího odvodu do fondu životního prostředí.Za jednu 
popelnici zaplatí majitelé a nájemníci 16 Kč a provozy a živnosti 20 Kč.Ostatní dovozci odpadů na 
skládku platí poplatek 400 Kč za uloženou tunu. 
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Pohled na výdejnu pohonných hmot na dvoře firmy VPS Marek v Černé. 

 

ŠKOLSTVÍ A KULTURA. 
 
Základní škola. 
    1.září začalo vyučování v naší Základní škole pro 36 žáků.V 1.post.ročníku se začíná uč it 12 
školáků,učí se podle projektu „ Obecná škola „ a vyučuje paní Věra Daňová. 
Druhý post.ročník,kde je 10 žáků a třetí ročník pouze se třemi žáky jsou spojeny v jednu třídu a vyučuje 
zde ředitelka školy paní Bohumíra Smolenová. 
K 15.září nastoupila nová učitelka sl.Michaela Rokosová a tak dostala na starost 11 žáků čtvrtého 
post.ročníku. 
Mateřská škola. 
    Ve školním roce 1994 / 95 je v mateřské škole umístěno celkem 45 dětí,z toho v I.třídě je 17 dětiček a 
ve II.třídě 28 dětí.Ředitelkou je Dana Pechová a učitelky MŠ jsou Marta Kutláková a Věra Radová. 
Školní jídelna. 
   Obecní zastupitelstvo schválilo možnost odběru obědů ze školní jídelny pro důchodce.Zvažuje se 
možnost poskytovat slevy pro sociálně slabší důchodce. 
Ceny stravného ve školní jídelně jsou do 1.3.1994 v této výši: 
Žáci Základní školy                                -    8,- Kč  za oběd 
Děti v MŠ/přesníd.+oběd+svačina/       -    13,-Kč 
Děti v MŠ/přesníd.+oběd/                      -   10,- Kč 
Dospělí/zaměstnanci školství/               -    11,- Kč 
Cizí / důchodci /                                     -    18,- Kč 
 
Programy v kině. 
    Pro zajímavost uvádím některé tituly promítané v letním období v našem Letním kině.Začínalo se 
24.6.filmem  „ Zachraňte Willyho „.V naprosté většině převládají filmy produkce USA,tak např.“ Sestra 
v akci „ -  „ Firma „  -  „ Táta v sukni „ – Aljaška v plamenech „ – „ Na dostřel „ – „ Policejní akademie „ – 
„ Bethoven „  a další. 
Ze soupisu uváděných filmů v červenci vyplývá,že z českých filmů byly uváděny pouze dva a to : „ 
Nesmrtelná teta „a „ Ještě větší blbec než jsme doufali „. 
Vstupné se pohybuje v rozmezí 20 – 26,- Kč. 
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Vstup do Letního kina v Černé v Pošumaví. 

 

PÉČE O OBYVATELSTVO. 
 
SBOR  PRO  OBČANSKÉ  ZÁLEŽITOSTI. 
 
Sbor pro občanské záležitosti / SPOZ / letos jako každým rokem zajistil vítání malých občánků,které se 
uskutečnilo v termínech 4.června a 5.listopadu.Obecní zastupitelstvo schválilo příspěvek na každé 
narozené dítě ve výši 2 000 Kč oproti dosavadním 1 000 Kč.Již při prvním vítání tuto částku maminky 
pro své dítě obdržely,neboť nařízení platí od 1.6.1994. 
Dále členky SPOZ opět navštívili občany,kteří oslavují kulaté výročí a výročí nad 80 let.Nejstarší 
oslavenkyní byla 27.5.paní Valerie Kotrčová,maminka paní Soustružníkové,která se dožila 98 let.Ještě 
v tomto roce / 1.11 / však zemřela. 
SPOZ pomáhal připravovat oslavy a gratulace ke zlaté svatbě manželů Vlasty a Josefa Žilíkových dne              
28.10.- růže jako gratulace ! 

 
V tomto roce si připomněli a oslavili stříbrnou svatbu manželé 
Novákovi,Strnadovi,Richterovi,Sochorovi,Maruškovi,Dubovi a Krchovi. 
Příspěvek na nájemné. 
Sociálně slabším občanům umožňuje Zákon o příspěvku na nájemné z 9.12.1993 získat příspěvek 
jestliže: 
1/ občan je fyzickou osobou a má trvalý pobyt na území ČR 
2/ užívá pouze jeden byt a řádně platí nájemné 
3/ jeho příjem spolu s příjmem osob s ním společně posuzovaných nepřesáhne 1,3 násobek životního 
minima 
Potvrzení o výši nájemného vydává OÚ Černá a žádost se podává na pověřeném úřadě,v našem 
případě na MěÚ v Horní Plané 
Dětské tábory. 
Rodičům byla dána možnost umístit své děti v době letních prázdnin v táborech Cestovní kanceláře 
Sluníčko s.r.o.Cena za jedno dítě a den je 70 Kč.Veškerou agendu a organizační směrnice má na 
starosti Petr Rulíšek. 
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RŮZNÉ. 
 
Přechod otevřen. 
    Policie ČR,Správa Jihočeského kraje,povolila na základě požadavku obce Černá v  Poš. v období 
velikonočních svátků,mimocelní přechod státní hranice za účelem návštěvy občanů příhraničních obcí 
Aigen a Schlägl v naší obci a opačně.Přechod byl povolen pouze osobám pěším a cyklistům,vše 
s platnými cestovními doklady.Iniciativu v tomto směru však vyvinula především samospráva uvedených 
rakouských obcí. 
Možnosti přechodu státní hranice využilo v této době v neděli 420 a v pondělí velikonoční 1 250 turistů 
z Rakouska.V opačném směru byl zájem naprosto mizivý. 
Setkání v kempu. 
    Ve dnech 17. – 19.6 se v prostorách autokempu Jihočeského automotoklubu v Černé uskutečnilo 
23.setkání karavanistů  9.setkání motoristů. 
Evidence jízdních kol. 
    Policie ČR  zavedla evidenci jízdních kol.Přihlášení je dobrovolné a bezplatné a na policejní stanici 
v Černé je možno kolo též zaevidovat.Kolo bude opatřeno číslem rámu,každý obdrží Evidenční průkaz a 
samolepku „ Jízdní kolo je v evidenci Policie ČR „ 
Veškeré údaje budou dány do počítačové sítě.Někteří občané z naší obce již tuto možnost využili. 
Poděkování. 
  DUHA  - společnost pro integraci lidí s mentálním postižením zaslala 18.1.1994 na Obecní úřad tento 
dopis :  citace   „ Vážený pane starosto,koncem prosince 1983 jsme obdrželi od obce Černá v Pošumaví 
30 000Kč jako dar pro nadaci DUHA.Velmi děkujeme za tento milý vánoční dárek,respektive příspěvek 
z výtěžku rekreačního objektu po bývalé KSČ,o jehož přidělení jsme žádali. 
Tento dar zcela určitě využijeme pro naše svěřence,abychom jim mohli mimo jiné dopřát i pobyty 
v přírodě na čistém vzduchu.Děkujeme ještě jednou a jsme s pozdravem 
                                                            Michaela Frycová – výkonná ředitelka. 
Dopis starostovi. 
    Na Obecní úřad došel též dopis,který rovněž cituji v plném znění: 
Vážený pane starosto, 
Dovolte mi prosím,abych se vyjádřil k naší spolupráci se stavební a dopravní firmou Jiří Pešek z vaší 
obce.Naše spolupráce trvá již jeden rok a za tuto dobu nenastaly žádné nepříznivé 
skutečnosti.Naopak,jak jsme se více seznámili s podmínkami ve kterých musí tato firma působit,staly se 
výsledky spoluprací dosažené předmětem obdivu.Jsme sdružení,které si vzalo za úkol pomáhat 
ohroženým v nouzi / Hladinová záchranná služba /.Firma Jiří Pešek má mezi svými zaměstnanci i 
několik dobrovolných dárců krve,to je kupř.v mnohých zemích znakem velké vyspělosti a humanitního 
zaměření daného podnikatele.Nejsme bez zkušeností a tak spolupracovníky jako jsou pánové 
Drtina,Řepa a Fr.Pešek hodnotíme jako profesionály,kteří snesou ta nejpřísnější kritéria. 
Vážený pane starosto,gratulujeme Vaší obci k takovým podnikatelům a přejeme Vám,aby ve vzájemné 
spolupráci přispěli k jejímu rozvoji a zvelebení. 
                             S pozdravem   MUDr.Miloš Láznička Csc. 
 
Povšechně jednou větou. 
  V únoru zahajuje vysílání první soukromá televizní stanice v ČR – Televize   NOVA.. 
  Staveniště jaderné elektrárny Temelín je nadále blokováno aktivisty a členy ekologického hnutí DUHA. 
  Novým kardinálem byl jmenován biskup českobudějovické diecéze Miroslav Vlk. 
  Začíná druhá vlna kuponové privatizace. 
  Obec Vyšší Brod byla  povýšena na město. 
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Přes velikonoční svátky byl otevřen přechod na Kyselově,kde došlo k setkání s 

představiteli a občany rakouské obce Schläglu – v červeném saku starosta. 

 
Další obrázek ze setkání na st.hranici v Kyselově. 

 

 
Starosta obce ing.Jan Novák / druhý zleva / při vánočním setkání s předsta- 

viteli rodáků z Rakouska – uprostřed Anton Kindermann. 
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POČASÍ-VYHODNOCENÍ. 
 
Leden        -   mrazy a sněžení trvají s menšími výkony prakticky celý měsíc,sněhová pokrývka od 55 
cm s postupným ubýváním,takže konec měsíce je bez sněhu.Nejstudeněji bylo 17.1 a  to  - 12° a 
nejtepleji 23.1  + 9 °C.. 
Únor                 -       teploty v měsíci jako celek se pohybovaly nad bodem mrazu v rozmezí 0 až 8 °C,v 
sedmi dnech pršelo a v pěti sněžilo,sníh ale nezůstal 
Březen             -        ranní teploty celý měsíc mrazivé,sněžilo v 8 dnech,koncem měsíce 10 cm sněhu 
Duben              -        první dekáda v průměru + 3°C,pak ochlazení,střídavě sníh a déšť,teprve 
v poslední dekádě oteplení,ranní teploty však nepřevýší 10° 
Květen             -      od počátku příznivé denní teploty,ve dnech 6 – 8.5 prší a denně jsou bouřky.Teprve 
od 22.5 příjemné jarně – letní dny 
Červen              -     v měsíci je asi 5 dnů,kdy teploty vystupují k 25°C,jinak proměnlivo,střídavě oblačno 
s teplotami 10 – 18°C; ve 14 ti dnech pršelo 
Červenec             -      začíná přímo letně,ráno 15 – 19 ° ,přes den 25 – 30°C,což trvá s malým 
zakolísáním prakticky celý měsíc a poslední dekáda je dokonce s tropickými teplotami 
Srpen                     -    vysokými teplotami pokračuje i srpen až do 13.8,pak nastává mírné ochlazení 
s deštěm,posledních pět dní je na srpen studených /10°C / 
Září                         -       ranní teploty po dobu celého měsíce jsou v rozmezí 7 – 12 °C,pršelo v devíti 
dnech 
Říjen                       -      první polovina měsíce je teplejší než září,slunečno,přes den nad 20°C,ve druhé 
půli však ochlazení i s ranními mrazíky. 
Tento měsíc je mezi všemi dřívějšími říjny naprostá vyjímka,neboť pršelo pouze v jednom dni a to 28.10
  
Listopad                     -        od počátku měsíce začíná sněžit,teploty jsou mínusové,7.11 leží 30 cm 
sněhu.Asi týden pak trvá oteplení s deštěm a pak znovu mrazy a sníh.Celkem v sedmi dnech sněžilo a 
ve dvou pršelo 
Prosinec                     -        začíná mrazy a sněhem,oteplení přichází 22.12,prší i na Štědrý 
den,poslední 4 dny však ochlazení,teplota kolem –2°C a sněhu leží 5 cm 
           Nejteplejším měsícem byl červenec a nejchladnější leden.Zřejmě nejtepleji bylo 22.7/ráno 
20°C,přes den až 35°C/.Nejchladněji bylo 17.1  a to –14°C. 

 

OBYVATELSTVO. 
 
       V roce 1995 žilo na počátku roku v naší obci 798 trvale hlášených obyvatel.Během roku se narodilo 
8 dětí a zemřeli 3 občané. 
 

Narozené děti. 
 
30.  1     -     Jan   MOUCHA                          - Petra Mouchová ,Bližná 5 
23.  3     -     Šárka SLOUPENSKÁ                - Petra a Tomáš Sloupenský,Černá 93 
13.  4     -     Kateřina KŘIVOHLÁVKOVÁ      - Vlasta a Jan Křivohlávkovi,Bližná 
  3.  8     -     Tomáš  DVOŘÁK                       - Daniela a Miroslav Dvořákovi,Černá 32 
17.  8     -     Kateřina BÁRTOVÁ                    - Gabriela Růžičková a Antonín Bárta,Bližná  
18.  8     -     Daniel  PÁRTL                            - Pavlína Pártlová a David Getarik,Černá 36 
18.  9     -     Kristýna HOLUBOVÁ                  - Alena a František Holubovi,Muckov 8 
18.11     -     Tomáš  KAPRÁL                         - Jana Kaprálová a Van Hien Nguyen,Č.23 
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Opustili nás. 
 
 7.  1     -     Jan  ZÁHALKA                            -  v Černá velice známá osoba,mnoho let  
                                                                           chodil s rukou na obvaze 
21.3     -      František KROČÁK                     -  zemřel ve věku 8O let 
27.3     -      Anna JOSEFČÍKOVÁ                 - zemřela ve věku 79 let 

 
Během roku se v obci přihlásilo 2O občanů a odhlásilo se 8 občanů. 
K 31.12.1995 bylo v evidenci 815 obyvatel trvale zde hlášených. 

 
 

POLITICKÝ A VEŘ.ŽIVOT. 
 
Ceny vodného a stočného. 
 
    Obecní zastupitelstvo schválilo návrh cen vodného a stočného s platností od 1.5.1995. 
VODNÉ       -      domácnosti                         8,69 Kč za krychlový metr 
                           Ostatní                              13,59 Kč 
STOČNÉ    -       domácnosti                         4,64 Kč 
                           Ostatní                                8,49 Kč 
 CELKEM   -       domácnosti                        13,33 Kč 
                           Ostatní                               22,08 Kč 
                                                    Ke všem cenám je nutno připočítat 5% DPH. 
Ceny zastupitelstvu předkládá a propočet kalkulací provádí JVS,firma,která oblast vodovodů převzala a 
zabezpečuje. 
Obec získá od JVS na nájemném 100 tis.Kč. 
       Ceny vodného a stočného tam,kde nejsou nainstalovány vodoměry byly stanoveny paušální 
sazbou:  VODNÉ      na Muckově a Bližné za 26,-Kč/měsíc /osobu 
                              STOČNÉ   pouze na Bližné za 14,- Kč/měsíc /osobu 
 
Počítačová síť. 
         Pro potřeby Obecního úřadu,ale tím samozřejmě i pro zlepšení všech potřebných služeb 
v obci,které poskytuje OÚ,byla vylepšena počítačová síť dodáním nových výkonnějších počítačů pro 
potřeby každého zaměstnance Obecního úřadu.Ze své židle by měl mít nyní např.starosta okamžitý 
přehled o finanční situaci,sjednaných smlouvách,právních otázkách,majetku obce a 
podobně.Počítačová síť přišla obec na 231 tis.Kč. 
 
Prodej rodinných domů. 
Obecní zastupitelstvo schválilo podmínky prodeje rodinných domků,které jsou ve vlastnictví 
obce,současným nájemníkům.V podmínkách je stanovena cena za 2/3 odhadní ceny a možnost splátek 
po dobu pěti let. 
Neprojeví-li současní nájemníci o tuto přednostní nabídku zájem do 6 týdnů písemnou formou,bude 
dům nabídnut k prodeji ostatním občanům. 
Během roku však byly stanoveny nové podmínky prodeje rodinných domků: 
- prodej bude za 1/3 odhadní ceny při splátkovém prodeji na dobu 5 let 
- před podpisem kupní smlouvy musí být uhrazeno 20 % kupní ceny 
- v  každé další splátce bude uhrazeno 16 % kupní ceny 
- při jednorázovém uhrazení bude přiznána sleva 10 % 
- bude uplatněno předkupní právo obce na 10 let 
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- nabídka platí přednostně pro současné nájemníky 
- právo nabídnout dům k prodeji ostatním občanům,neprojeví-li současní nájemníci zájem,trvá 
Poslední rozhodnutí OZ změnilo část podmínek a to tak,že domy se budou prodávat za  dvě třetiny 
odhadní ceny.Obec totiž nechala provést nové odhady,jelikož původní byly na zdejší podmínky 
přemrštěné a cena z těchto nových odhadů již odpovídá dané situaci. 
O koupi mají zájem všichni současní nájemníci,kteří to projevili písemnou žádostí a současně žádají o 
prodej na splátky. 
 
Objekt RD Příbram. 
 
Rozestavěný objekt rekreačního zařízení Rudných dolů Příbram koupila obec za 2 390 tis.Kč a po 
krátkém čase se rozhoduje,jak s ním naloží.Vedle objektu je k dispozici i pozemek o rozloze 3 627 m2. 

V úvahu přichází tyto varianty: - dostavět objekt,což představuje min.náklady 2,5 mil.Kč a protože jsou 
na pořadu nyní jiné akce,nepřichází tato varianta v úvahu 

- počítat s dostavbou,ale ve spojení s někým 
- založit při obci společnost a přes ní řešit 
- dlouhodobě pronajmout- nebo prodat 

Zastupitelstvo se nakonec shodlo na tom,že objekt bude nabídnut k prodeji,přičemž by požadovaná 
cena měla být na úrovni minimálně 5 mil.Kč. 
 
Nový automobil. 
Obecní úřad po předchozím zhodnocení výběrového řízení a nabídek od čtyř firem se rozhodl o 
zakoupení osobního automobilu ŠKODA FELICIA Combi od firmy ABO servis s.r.o Praha za cenu 269 
7OO Kč.Nový automobil bylo skutečně už potřeba,stará Škodovka už nemohla plnit nové nároky,které 
vyplývají z plnění funkce představitelů obce. 
 

 
Některé obecní byty byly nabídnuty k prodeji jejich nájemníkům. 

                                                  

HOSPODÁŘSKÝ  ŽIVOT. 
 
Pronájem pláže. 
     Pláž,která je situována mezi hrází silnice vedoucí do Hůrky a přístavištěm lodí včetně čerpací stanice 
VAKu,bude komerčně využívána.Zastupitelé obce rozhodli pronajmout část od hráze k  první kontrolní 
šachtě kanalizačního sběrače ve směru od hotelu Racek. 
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     Ve výběrovém řízení skončil vítězně občan Jan Smolen,s kterým bude sepsána smlouva o 
pronájmu,kde minim.částka bude 30 tis.Kč ročně a současně bude povinen uhradit obci i částku za 
pronájem přilehlého pozemku,který bude obcí pronajat od Povodí Vltavy.Hned v  prvním roce nájmu 
provedl nájemce úpravu celého prostoru a plochu připravuje k oplocení.Současně je v jednání možnost 
získat od VAKu i již nefungující čerpací stanici ,která se v prostoru nachází.Zatím je dohodnuto používat 
jí jako jakousi recepci. 
Jedná se o pozemek č.195/1,doba nájmu je stanovena na 10 let. 
Další pronájmy. 
Do pronájmu byl nabídnut objekt v areálu služeb ,tzv.domeček na pozemku č.91 a části č.89/4.Doba 
pronájmu byla stanovena na 5 let.Možnosti využití jsou však mizivé,snad pouze na sklad materiálu. 
Dále byla nabídnuta do pronájmu turistická ubytovna,kde by pronájem byl uzavřen na 1 rok,ale 
s podmínkou,že by tři místnosti zůstali na veřejně prospěšné využití.Mezi zájemci se již hlásí 
p.Sterzinger a Tělovýchovná jednota Černá. 
Obecní zastupitelé dále nabídli do pronájmu hospodářskou část budovy č.5 na Mokré a to na dobu 
neurčitou s možností využít rovněž jako sklad. 
Pronájem kempu. 
Největším pronajímaným zařízením je areál Kempu v“ V Olšinách „ o rozloze 5,78 ha.Podmínky pro 
pronájem byly stanoveny takto: 
- pronájem je stanoven na dobu pěti let 
- obec na vlastní náklady vybuduje nové sociální zařízení 
- zájemce bude vybrán formou veřejné soutěže 
- minimální vyvolávací cena se stanovuje na 700 000 Kč 
- doplňkové služby bude poskytovat nájemce 
- budování dočasných staveb je možné jen se souhlasem obce 
Firma KOSTPIV. 
V katastru obce i mimo něj provozuje svou činnost firma KOSTPIV,kterou založili společníci Milan 
Kostka z Frymburka a Václav Pivec z Černé.Věnují se hlavně opravárenským činnostem a jsou zatím 
základnou v bývalém areálu dílen Statku Černá. 
Vylepšení pláže a kempu. 
Jak jsem se již zmínil výše, bude vybudováno v kempu V Olšinách nové sociální zařízení.Na základě 
výběrového řízení zadalo OZ tuto stavbu firmě Kohout Company s.r.o,která zvítězila ze šesti 
zúčastněných firem. 
Součástí sociálního zařízení budou WC a sprchy s teplou vodou zvlášť pro muže i ženy.Sociální 
zařízení by mělo být v hodnotě 894 tis.Kč.Nakonec se musela postavit pouze část,protože pozemek je 
restituenta Rizáka,který nedal souhlas a odvolal se k Ústavnímu soudu. 
Stejně tak obec vybuduje na vlastní náklady sociální zařízení na pláži pronajaté p.Janu Smolenovi.Z 
výběrového řízení vyšla nakonec vítězně frymburská firma FAO.Na pláži by podle slov nájemce měla 
postupně vzniknout dvě hřiště,občerstvovací zařízení,postaven by měl být tobogan,vybudováno menší 
přístavní molo pro loďky apod.Vše by podstatně zvedlo úroveň pláže a přitáhlo více rekreantů. 
Hafalder Polymer. 
Firma nemůže být stále uvedena do trvalého provozu,protože nadále trvají stížnosti občanů na šířící se 
zápach.K dispozici stále nejsou výsledky měření prachu v pracovním prostředí.Všechno však směřuje 
k tomu,že zřejmě bude vydán pokyn k zastavení výrobní činnosti firmy. 
Koupě pozemku. 
Již v tomto roce žádá podnikatel a majitel firmy FOP Černá ing.Josef Černý o zakoupení pozemku 
v prostoru přes silnici oproti poště.Na tomto pozemku hodlá vystavět víceúčelové zařízení,kde by hlavně 
umístil svou dosavadní tiskárnu a dále zřídil obchod se zaměřením na cestovní ruch a informační 
středisko.Zatím z různých důvodů příliš pochopení nenalézá. 
 
 



76 

 

Projekt SIFON. 
Rudné doly Netolice připravují výstavbu objektu,kde by se vyrábělo až 90 tisíc lahví sifonové vody,na 
kterou by použili vlastní mimořádně kvalitní podzemní vodu. 
Stánkový prodej a atrakce. 
Pro letošní rok odsouhlasili zastupitelé pronájem plochy pro stánkový prodej v  prostoru pod panelovou 
restaurací směrem k autokempu,kde stánky byly i dříve.Smlouva bude uzavřena s vietnamskými 
obchodníky,kteří předem zaplatí částku 185 tis.Kč.Dohled na dodržování schválených pravidel bude 
provádět občan Vít Marek. 
Smlouva na umístění atrakcí je připravena s Romanem Holým za částku 8O tis.Kč. 
Změna majitele. 
Novým majitelem hotelu Jestřábí se stala firma LE CYGNE SPORT a.s.Okamžitě žádá obec o povolení 
zřídit přístaviště pro motorové čluny,které by v prostoru měla provozovat firma NEMI s.r.o. 

 
 

 
Snímky z pláže pod Panelkou,kterou si pronajal od obce p.Jan Smolen. 
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ÚPRAVA OBCE  -  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 
 
Možnost výstavby RD. 
 Více než deset žádostí na parcely k výstavbě rodinných domů registruje Obecní úřad. 
Územní plán pro Černou v Pošumaví počítá s výstavbou v lokalitách za novostavbou manželů 
Musilových v horní části obce směrem ke komunikaci na Český Krumlov a naproti areálu bývalého 
Statku směrem k novostavbám rodinných domků s napojením na novou ulici. 
Vlastník téměř poloviny pozemků v druhé lokalitě výstavby p.Jan Záškoda však nedal souhlas se 
vstupem na pozemky a tak obec nemá možnost započít s projektovou přípravou budoucí komunikace a 
inženýrských sítí. 
Rozvoj telefonní sítě. 
Kapacita telefonní ústředny v naší obci se rozšířila  již v I.pololetí roku o 100 přípojek.Je to znát i na 
rozkopanosti obce,kde se pokládají telefonní kabely.Rozšíření se připravuje i na Muckov a Pláničku. 
Projekt zadán. 
Obec zadala projekt na výstavbu bytového domu,který by měl stát v proluce pod bytovým domem 
čp.22.V domě by mělo být 10 bytů většinou 3+1 a v suterénu nebytové prostory,kde by mohla být 
umístěna MLK. 
Plošina koupena. 
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení plošiny k vykonávání potřebných výškových prací.Plošina 
je půl roku stará a stála 195 tis.Kč.Bylo rozhodnuto pronajmout ji na 5 let elektrikáři Josefu Krchovi ml. 
Firma porušuje vyhlášku. 
Firma Cavalo s.r.o,která sice hospodářsky neprodukuje,přesto svou činností narušuje vyhláškou 
stanovenou ochranu životního prostředí a pořádku v obci .Obecní úřad proto zahájil správní řízení o 
uložení přiměřené pokuty. 
Autobusová doprava. 
Rozsah veřejné autobusové dopravy bývá obvykle zajišťován do určitého data,kdy se mění jízdní 
řády.Po tomto termínu se musí obec podílet a dotovat ztrátové linky,kterými jsou letos označeny trasy 
na Dolní Vltavici a Muckov.Po jednáních bylo dohodnuto,že rozsah autobusových linek zůstane 
zachován s vyjímkou spoje ve 13,26 hod.z Černé na Dolní Vltavici a ve 14,35 hod.z Dol.Vltavice.Obec 
však musí přispět ČSAD částkou 128 000 Kč. 
O udělení licence na linku Č.Krumlov-Horní Planá žádala firma RAMVEJ,ale OZ nedoporučilo,protože 
chtěla provozovat linku jen ve všední dny a bez nočních spojů. 
 

PÉČE  O  OBYVATELSTVO. 
 
SPOZ. 
V tomto roce byl ustaven nový výbor Sboru pro občanské záležitosti.Předsedkyní je paní Věra Daňová a 
členkami: Nováková,Myšková,Voldřichová,Fikarová,Strnadová a Lhotová Marie.Hlavní náplň sboru 
z předešlých let zůstává zachována. 
Ocenění. 
Na slavnostním večeru Českého červeného kříže v Českém Krumlově dne 27.5 byla jako čestný dárce 
krve oceněna stříbrnou medailí prof.Janského paní Marie Frischová za 2O odběrů. 
Pokrytí dluhu. 
Okresní nemocnice v Českém Krumlově se potřebuje vyrovnat se ztrátou,která činí 12 mil.Kč.Proto bylo 
rozhodnuto,že ztrátu pomohou vyrovnat i jednotlivé obce okresu a to příspěvkem podle počtu 
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obyvatel.Na naší obec tak připadá částka 88 tis.Kč.Z přebytku Okresního úřadu byla schválena dotace 
6 mil.Kč. 
VZS  na Lipně. 
Vodní záchranná služba / VZS/ je součástí tzv.Integrovaného záchranného systému –IZS.V Dolní 
Vltavici získala VZS objekt bývalé hasičské zbrojnice,jejíž rekonstrukce si vyžádá náklady kolem 1,5 
mil.Kč.Předpokládá se,že stavbu bude financovat Český červený kříž/ČČK/ a určité dotace přijdou 
z příslušných fondů. 
V integrovaném záchranném systému je dále Hladinová záchranná služba Jachetního oddílu Černá 
v Pošumaví,která má okruh působnosti od Horní Plané po Radslav. 
Dále jsou součástí IZS Hasiči Frymburk,Policie ČR v Horní Plané,Letecká záchranná služba a Svaz 
kanoistiky / pokud bude puštěna voda pod přehradu /. 
Koordinátorem je ČČK a v systému působí lékaři dobře známí i našim občanům – Jegorov,Florián,Vorel 
a Fuska spolu s pěti zdravotními sestrami. 

 
Základna Vodní záchranné služby. 

 

ŠKOLSTVÍ  A  KULTURA. 
Základní škola. 
Ve školním roce 1995 / 96 se ve čtyřech postupných ročnících vyučuje celkem 44 dětí.V 1 p.r.,který 
vyučuje sl.Michaela Rokosová je 19 žáčků,ve 2 třídě je 13 žáků a učí je paní Věra Daňová a 3 a 4 
ročník jsou spojeny,je zde celkem 12 žáků a vyučuje ředitelka školy paní Smolenová. 
Kromě hlavních předmětů podle osnov se ještě vyučují nepovinně – pohybové hry,německý jazyk a 
dislektické vyučování. 
MŠ na výbornou. 
Inspektorát České školní inspekce v Českém Krumlově provedl kontrolu provozu Mateřské školy 
v Černé a konstatoval velmi dobrou úroveň po všech stránkách. 
Byla oceněna promyšlená organizace provozu,bezpečnost docházejících dětí,klidná atmosféra a 
příjemné až rodinné prostředí.Znalosti dětí a jejich projev v tělesné,hudební a výtvarné činnosti svědčí o 
vysoké úrovni výchovného vedení.Kladně byla hodnocena i dobrá spolupráce MŠ se Základní školou a 
Obecním úřadem. 
MŠ děkuje. 
Ředitelství MŠ v Černé v Pošumaví poděkovalo soukromým podnikatelům z obce,kteří přispívají škole 
věcnými dary a dalšími pozornostmi. 
Firma SPAR Kozák tradičně připravuje vánoční nadílku a sladké odměny k různým 
příležitostem.Poděkování dále patří manželům Suchánkovým,Študlarovým,Doležalovým a 
dalším.Různé pozornosti a slevy při nákupu získává MŠ i od podnikatelů z Hůrky a z Frymburku. 
Vánoční koncert. 
Základní umělecká škola /ZUŠ / v Černé spolu s SPOZ pořádají vánoční koncert,ve kterém vystupují 
žáci ZUŠ a který se koná v Obřadní síni Obecního úřadu. 
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Na Štědrý den vystupují žáci  ZUŠ na půlnoční mši v místním kostele. 
 

 
Vánoční koncerty a řada dalších akcí = zásluha rodiny Rolčíkových/vpravo/ 

 

SPORT. 
 
Založení TJ. 
Dne 9.8..1995 byla zaregistrována Tělovýchovná jednota Černá v Pošumaví.Nově zvolený předseda 
Josef Krcho ml.se v Obecním Zpravodaji vyjádřil:“Jedná se o hokejový a fotbalový klub mužů.V případě 
zájmu a dostatku finančních prostředků se může rozšířit i na kategorii žáků a dorostu.Je to vůbec 
poprvé,co v obci vznikají oddíly na takové úrovni,že budou měřit své síly na okresních soutěžích.Mnoho 
z členů TJ už kdysi hrálo za nějaký klub,ale nikdy neměli šanci reprezentovat svou obec. 
Víme,že to nebude lehké a že se budeme potýkat s řadou problémů,myslíme tím hlavně 
finančních.Nadarmo se neříká,že každý začátek je těžký.Například vybavení hokejového týmu přijde 
zhruba na částku 90 000 Kč. 
Hlavní pomoc v tomto směru přislíbila Obec Černá a ČSTV.Také touto cestou vyzýváme všechny 
ty,kteří chtějí podpořit rozvoj TJ v naší obci,aby nám pomohli finančními příspěvky v jakékoliv výši. 
Všichni,kteří podpoří TJ,mohou být zveřejněni v dalších číslech Zpravodaje.Podnikatele by mohla TJ 
reprezentovat buď na dresech nebo na reklamních panelech umístěných v budoucnu kolem hřiště. 
Předem děkujeme za všeobecnou podporu.“ 
   Tělovýchovná jednota dostala od obce dotaci 110 000 Kč na nákup vybavení pro oddíl ledního hokeje 
a na úhradu nákladů na dopravu na trénink a zápasy. 

Hokejové mužstvo s trenérem Miroslavem Lavičkou. 
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RŮZNÉ. 

 
Cena elektrické energie. 
Podle slov zástupců JČE se cena elektřiny pro maloodběratele,tj.domácnosti,bude postupně zvyšovat 
ročně o 15 % i více,dokud se ceny s velkoodběrateli nesrovnají. 
Rovněž podle Energetického zákona se upravují práva a povinnosti zákazníka vůči JČE.JČE kupují 
elektrickou energii od ČEZ a podle tohoto obchodního vztahu postupuje dále i vůči odběratelům. 
JČE mají v celém jihočeském regionu systém hromadného ovládání elektrické energie,kde je režim 
nastaven podle určitého kódu a během roku se 4 – 5x mění,což platí zejména pro spínání a vypínání 
akumulačního topení.  * 
*  JČE  =   Jihočeská energetika 
    ČEZ  =  České energetické závody 
 
Schůzka s ministrem. 
S ministrem životního prostředí ČR ing.Bendou se sešli zástupci české a rakouské strany,aby projednali 
otázky týkající se možnosti rozšíření turistického ruchu na pravém břehu Lipna,otevření přechodu na 
Kyselově a další problémy,které zajímají zainteresované obce:Černou v Pošumaví a Schlägl. 
Setkání se uskutečnilo 1.4.1995 v hotelu Konvice v Českém Krumlově za účasti přednosty Okresního 
úřadu JUDr.Mikeše a dalších zainteresovaných osob.Z naší obce byli přítomni ing.Novák jako 
starosta,ing.Záhora jako zástupce starosty a radní Jan Voldřich. 
Za rakouskou stranu bylo přítomno celkem 11 osob,mimo jiné poslanec Bundestagu,zemský 
rada,okresní hejtman a starostové a zástupci ze Schläglu a Aigenu. 
 
Jednou větou povšechně. 
- v tomto roce se začínají objevovat první mobilní telefony 
- internetové služby nabízí jako první v republice českobudějovická knihovna 
- v Českých Budějovicích zahájil provoz Mc Donald‘ s 
- v Horní Plané začal táborský podnikatel s chovem bizónů 
- ze dna Orlické přehrady jsou vyloveny sudy s torzy a zbytky mrtvých těl,které byly do 

sudů zataveny – důsledek kriminality předchozího období 
- cena brambor vyskočila na 14 Kč za 1 kg 
- Ministerstvo práce a soc.věcí připravuje zvýšení min.mzdy na 2 500 Kč 
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