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POČASÍ-VYHODNOCENÍ. 
 
Leden         -   mrazy po celý měsíc,průměrná teplota – 4,23°C,sněhu ke konci měsíce 50 cm,v šesti 
dnech sněžilo,jeden den pršelo / 8.1 / 
Únor           -   mrazy pokračují a dokonce zintenzivněly,mezi 6 – 10.lednem se pohybují kolem –
15°,pak zmírnění,ale poslední dekáda opět kolem –10°C 
Březen       -   hned zpočátku sněží,již 2.3 leží 70 cm sněhu,teploty kolem –5°C,v dalších dnech až  -
18°C,pak střídavě od + 2 do –8°C; 12.3 stále leží 70 cm sněhu.Od 16 do 20.3 jsou přes den poměrně 
vysoké teploty,sníh taje a na konci měsíce je ho do 5 cm 
Duben        -   začíná mrazy a sněžením,kdy 4.4 leží 3O cm sněhu,teploty slabě nad nulou.V poslední 
dekádě ranní teploty sice kolem 8°C,ale přes den je kolem 20°C,ke konci měsíce prší 
Květen       -   ranní teploty kolem 10°C,přes den většinou oblačno s deštěm.V druhé půli měsíce 
oteplení a konec velmi teplý.Pršelo ve 14 ti dnech. 
Červen       -  začíná vysokými postupně až tropickými teplotami,což trvá celé dvě dekády,ve třetí 
dekádě teploty klesají o 10°C a prší 
Červenec   -  první dekáda oblačná s deštěm,další dvě dekády je tepleji,ale s výkyvy v teplotách-tento 
měsíc je o 2°C chladnější než červen 
Srpen         -  s vyjímkou sedmi dnů různě rozházených v měsíci,kdy je jasno a teplo,jsou všechny 
ostatní dny polojasné až oblačné s deštěm,s teplotami ráno kolem 12 a přes den kolem ¨18°C – měsíc 
opět chladnější než červen 
Září            -  podle mých záznamů pouze ve třech dnech svítilo slunce,jinak většinou polojasno a 
oblačno s deštěm,teploty průměrné ráno 8,5°C.Pršelo ve 14 ti dnech 
Říjen          -  teploty kolem 8°C ráno a 15 – 18°C přes den až do 12.10,pak se sice ranní teploty 
snižují,ale přes den je pěkné slunečné počasí,které trvá asi týden a znovu se opakuje první dekáda – 
pršelo ve 12 ti dnech 
Listopad     -  polovina měsíce teploty kolem 8°C,střídavě jasno s deštěm,v druhé půli začínají mrazy a 
sněžení,ke konci leží 15 cm sněhu 
Prosinec     -  teploty kolem nuly,pak postupné snižování,ve třetí dekádě sněží a výrazně klesají teploty 
k hodnotám –20°C.Dne 27.12 je zřejmě nejchladnější ráno s teplotou  - 28°C.Přes den mrazy kolem –
10°C.Konec roku = 26 cm sněhu.Měsíc byl nejchladnější za posledních 15 let. 
       Celkově to byl rok chladný,v 77 dnech pršelo a v 31 dnech sněžilo.Nejteplejší byl červen a v  něm 
období od 7 do 10.6,kdy přes den vládly tropické teploty a i rána byla teplá /18 – 20°C /.Nejchladnější 
byl celkově únor,,ale jako den 27.12.Nejbohatší na srážky byl květen a září,nejchudší prosinec. 

 
OBYVATELSTVO. 

 
     K  1.1.1996 bylo úředně evidováno 815 obyvatel Černé v Pošumaví.Od roku 1990 je to zatím nejvíce 
a proto jakoby v důsledku tohoto faktu se narodily pouze tři děti.Osm občanů však v tomto roce 
zemřelo. 

Narodili se: 
29.3        -    Malvína PEŠKOVÁ                    - Malvína a Jiří Peškovi,Černá 82 
29.5        -    Klára  DAVIDOVÁ                      - Jitka a Pavel Davidovi,Černá 93 
24.7        -    Michal MARUŠKA                      - Světlana Marušková,Černá 15 
 

Odešli navždy: 
 2. 5        -    Jan   ŠURAN                             - ve věku 75 let,Černá 
16.5        -    Josef BERAN                             - 76 let Dolní Vltavice 
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18.7        -    Julie DIRBÁKOVÁ                     - bylo jí 72 let,z Bližné,pracovala v zeměděl. 
  8.8        -    Julie TOMKOVÁ                        - ve věku 78 let z Černé 
21.9        -    Marie RUSOVÁ                         - zemřela ve věku 63 let,pracovala v zem. 
27.9        -    Věra KOPEČKOVÁ                   - v 68 letech odešla dlouholetá pracovnice 
                                                                         ve školství,ředitelka MŠ,ovlivňovala dění 
                                                                         v obci / SPOZ,kultura,ČSČK a další / 
11.12      -    Marie NEUBAUEROVÁ             - ve věku 74 let 
23.12      -    Johana GREGAROVÁ              -  z Černé 
 
                Do obce se v tomto roce přihlásilo 14 lidí a odhlásilo se jich 19.Stav na konci roku je tedy 8O5 
trvale hlášených obyvatel. 

 

 

POLITICKÝ  A VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 

Rozpočet obce na rok 1996. 
 
P Ř Í J M Y. 
-   vodné                                                                                 -          50 tis.Kč 
-   odpady                                                                               -         400tis.Kč 
-   zemědělství,prodej parcel                                                  -     2  527   ~ 
-   lesnictví,pronájem lesů                                                      -          24O  ~ 
-   školství za stravenky                                                         -          200   ~  
-   zdravotnictví,pronájem ordinace                                        -           20    ~ 
-   kultura                                                                                -           30     ~          
-   vnitro                                                                                  -          100    ~ 
-   místní hospodářství                                                            -          760    ~ 
-   pohřebnictví                                                                        -              1    ~ 
-   ostatní,prodeje nemovitostí                                                 -     6  000    ~ 
-   daň z příjmu právnických osob                                            -         900    ~ 
-   daň z příjmu,obec                                                                -     2  500    ~ 
-   daň ze závislé činnosti                                                        -         700     ~ 
-   daň z příjmu fyzických osob                                                -         600     ~ 
-   daň z nemovitostí                                                                -     1  300     ~ 
-   správní poplatky                                                                  -         200     ~ 
-   dotace z Okresního úřadu                                                   -           94     ~ 
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-   převod z běžného účtu                                                        -     7  573     Kč 
-   poplatek rekreační                                                               -         700     ~ 
-   pokuty                                                                                  -           75     ~ 
-   skládečné                                                                            -           30     ~ 
-   nahodilé příjmy                                                                    -         100     ~ 
-   poplatky ze psů                                                                   -              6     ~ 
-   poplatky z veřejného prostranství                                        -         350     ~ 
- poplatky ze vstupného                                                      -             5     ~ 
-   poplatky z kapacity                                                              -         130     ~ 
-   poplatky z důlní činnosti                                                      -           40     ~ 
-   úroky                                                                                   -         100     ~ 
-   příspěvek na ZŠ  Hořice                                                     -         100     ~ 
-   příspěvek na sdružení obcí                                                 -         500     ~ 

   CELKEM                             -    25 131 tis.Kč 
 
V Ý D A J E. 
-   vodné,skládka,životní prostředí                                            -   2 16O tis.Kč 
-   veterináři,zemědělství,lesy                                                   -   3  029    ~ 
-   doprava,obslužnost                                                              -   1  100    ~ 
-   školství                                                                                 -        891    ~ 
-   zdravotnictví                                                                         -          99    ~ 
-   kultura                                                                                   -       112    ~ 
-   vnitro – hasiči                                                                        -         40    ~ 
              -  zastupitelstvo                                                           -       300    ~ 
              -  správa                                                                      -   1  800    ~ 
-  místní hospodářství – bytový fond                                         -   8  935    ~ 
                                    -  veřejné osvětlení                               -        300    ~ 
                                    -  pohřebnictví                                       -        110    ~ 
                                    -  veřejná zeleň                                     -         114    ~ 
                                    -  čištění místních komunikací              -         422    ~ 
                                    -  ostatní – TJ,CR                                 -         653    ~ 
-   územní plány                                                                        -         100    ~ 
-   daň z nemovitostí                                                                 -          300    ~ 
-   příspěvky – VN,sport                                                            -     2  030    ~ 
-   splátka St.fondu životního prostředí                                     -     2  636    ~ 

                                                                   CELKEM                -   25  131  tis.Kč 
 
Volby do Senátu. 
   I občané naší obce volili zástupce do Senátu Parlamentu ČR a to ve dnech 15-16.11 ve volební 
místnosti v budově Obecního úřadu.Druhé kolo u těch kandidátů,kteří neobdrželi nadpoloviční počet 
hlasů pak proběhlo 22-23.11.1996. 
V našem obvodu se představili: 
Ing.Jan Vondrouš                            -  starosta Českého Krumlova 
Mgr.Eva Dudáková                         -   vedoucí školského odboru Okr.úřadu 
Jiří Netík                                        -   předseda Agrární komory Jihoč.kraje 
Mgr.Karel Vachta                            -   zástupce ředitele Gymnasia Č.Krumlov 
JUDr.Ing.Milan Marko                     -   soukromý podnikatel 
Ing.Jaroslav Zámečník                    -    soukromý podnikatel 
                    Ze strany našich občanů nebyl o tyto volby prakticky žádný zájem.Volební účast byla 
mizivá,což je důsledek i toho,že ve společnosti převládaly názory na celkovou zbytečnost Senátu. 



 6 

Vyhlášky OÚ. 
    V roce 1996 schválilo zastupitelstvo obce tyto vyhlášky: 
1 /   Vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v územním obvodu obce.Vyhláška 
stanovuje činnosti,které by mohly narušit veřejný pořádek a určuje,kdo může tyto činnosti vykonávat,na 
kterých místech a v kterých částech 
2 /   Vyhláška o omezení prodeje a podávání alkoholických nápojů v územním obvodu obce,která 
stanovuje způsob ochrany před alkoholismem a toxikomániemi a snaží se zklidnit noční čas 
Návštěva OZ v Rakousku. 
Obecní zastupitelstvo navštívilo dne12.10.1996 družební obec Schlägl,se kterou rozvíjíme společný 
přeshraniční styk.Proběhlo společné jednání obou zastupitelstev,kde se vyměňovaly informace a 
zkušenosti,pak nás hostitelé pozvali na společný oběd ve sklepní klášterní restauraci a poté 
následovala prohlídka jejich obecních zařízení.Ukázali nám kompostárnu,výtopnu na dřevní 
odpad,sběrný dvůr na odpady,hřiště a jiné zařízení v obci.V obci je i podnik na výrobu mnoha druhů 
svíček,kterou jsme si též se zájmem prohlédli.S návštěvou a programem jsme byli plně spokojeni a 
dohodli jsme se,že příště navštíví jejich zastupitelstvo zase naší obec. 
Vyjadřuji se zde v první osobě,neboť jako člen OZ jsem byl návštěvě přítomen. 
Zastupitelé jednali. 
V této části si dovolím podat obrázek o tom co řešilo OZ na svém pracovním jednání ze dne 
4.11.1996,aby byl učiněn obrázek o jeho práci: 
1 / žádost firmy Karla Malimánka—K.I.Bungee Jumping o provozování skoků z jeřábu,který by byl 
umístěn v prostoru pláže v rohu u silnice.Protože se jedná o pozemek Povodí Vltavy je nutno jednat 
s ním. 
2  /   podmínky prodeje domu čp.39- znalecký posudek zní na 250 312 Kč a 15 746 Kč   tvoří 
pozemek,celkem tedy 266 O58 Kč.Podle výnosového způsobu lze uznat 30% odhadní ceny,což 
znamená asi 90 tis.Kč. 
Na koupi podali žádost manželé Bigasovi,OZ vyslovilo souhlas a stanovilo cenu na 100 tis.Kč a nutnost 
prokázat,že žadatelé mají peníze k dispozici a zaplatit do 30.11. 
3  /    hypotéční úvěr na výstavbu 11 ti bytového domu v horní části obce je poskytnut ve výši 7,7 mil.Kč 
na dobu splatnosti 20 let 
4  /    vyhlášení výběrového řízení na firmu,která provede rekonstrukci „ svobodárny „ čp.36,otevírání 
obálek 15.11 
5   /    informace starosty o jednání s Pozemkovým fondem ohledně odkoupení pozemků formou 
náhradních restitucí.Vše co bylo v plánu půjde uskutečnit mimo prostor Dolní Vltavice,kde se stále ještě 
vyřizují restituční nároky 
6  /    informace o stavech účtů – Obecní úřad má k tomuto datu k dispozici na účtě 8,8 mil.Kč a k tomu 
v nejbližším termínu přijde splátka 2,3 mil.Kč od firmy Garex. 
7  /    žádosti p.Miroslava Baníka ml.o prodloužení nájemní smlouvy na veřejné tábořiště  
Jestřábí zatím nelze vyhovět,neboť restituentka paní Lomecká podala odvolání k Ústavnímu soudu. 
8  /   žádost p.Františka Urbana,nájemce kempu „ V Olšinách „ o úhradu části nákladů na elektřinu  
z důvodů častého spínání čerpadla.Bylo rozhodnuto spočítat odběr a vymáhat na firmě FAO 
9 /  diskuse o stížnostech občanů v osadě Bližná na předávkování  pitné vody chlorem.Bude 

prošetřeno. 
10 /    žádost firmy ZORA Praha o příspěvek byla zamítnuta. 
11 /   žádost Vladimíra Marka o provedení oplocení areálu VPS a příspěvek 50 tis.Kč.Bylo rozhodnuto 

o příspěvku kladně,ale oplocení si musí provést sám a to pouze určitým druhem dřevěného 
plotu,nikoliv zamýšleným vlnitým plechem. 

12 /     nájemce srubu Wanessa,dříve tzv.“Štrougalova chata“ žádá o povolení k vybudování sociálního 
zařízení a dalším úpravám. 

13 /     informace o záměru Grafitu Netolice o výrobě balené vody,investice kolem 7O mil.Kč a 
zaměstnání pro 23 lidí. 
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14 /     oceněným dárcům krve budou na příště poskytovány příspěvky ve výši : 
             na bronzovou plaketu         -    5OO Kč 
             na stříbrnou plaketu           -  1 000  Kč 
             na zlatou plaketu                -  1 500  Kč 
          a dále příspěvek Českému červenému kříži ve výši  2 000 Kč. 
15  /   nabídka Doudlebské družstevní záložny o možnost založení kampeličky v obci 
16  /   Tělovýchovná jednota předložila rozvahu hospodaření.Příjem z ubytovny činil za sezónu 145 
tis.Kč. 
17  /    investice na další rok v hodnotě asi 14 mil.Kč budou rozepsány a řešeny v užší skupině 
zastupitelů. 
 
             Některé ze zde nastíněných řešených problémů jsou uvedeny ve větším,či menším rozsahu v 
textu za rok 1996 v kapitolách k nim se vztahujícím.   

 
Autokemp Olšina měl v sezoně 1996 pronajat František Urban. 

 
HOSPODÁŘSKÝ  ŽIVOT. 

 
V úvodu. 
Celkově v tomto období převažuje všeobecný zájem o pronájmy všeho druhu,o prodeje pozemků a 
nemovitostí,ale i o snahy o snížení pronájmů,snížení dohodnutých cen,odhady splátek,snížení úroků a 
podobně. 
Sociální zařízení Olšina. 
Ve druhém kole výběrového řízení na výstavbu přípojek ve II.etapě sociálního zařízení v kempu 
Olšina,zvítězila firma FAO Frymburk,která uvedenou akci provede.Jedná se o přípojky elektro,vodo a 
kanalizační a to v hodnotě 785 tis.Kč. 
Vodné a stočné. 
Od 1.7.se znovu zvyšuje cena vody.Domácnosti nyní budou celkem za vodné a stočné platit 14,26 Kč a 
podnikatelé 28,77 Kč za m krychlový. 
Důvodem je prý trvalý pokles odběru např.úplný pokles je u fi Pelikán s.r.o / Sodovkárna /,u firmy 
Cavalo,s.r.o.Stále se uvažuje o tom,zda by nebylo účelnější a hlavně pro obyvatele finančně méně 
náročnější provozovat vodohospodářská zařízení ve vlastní režii. 
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Pozemky od PF. 
Probíhá jednání s Pozemkovým fondem o možnosti odkoupení pozemků v jeho vlastnictví formou 
náhradních restitucí.Jedná se o pozemky z přídělů č.3,11,15 a 21 v Černé,č.13 a 17 na Bližné a 
pozemky v Dolní Vltavici,které nejsou dotčeny restitučním nárokem.Jednání jsou zatím 
úspěšná,pozastavena je pouze Dolní Vltavice.Čísla přídělů nezasvěceným nic neříkají,rozepisovat je 
zde však nemohu,jedná se o soukromé osoby a jejich vlastnictví. 
RZ Rudných dolů. 
Rekreační zařízení Rudných dolů bylo nabídnuto k prodeji ve veřejné soutěži a přihlásili se dva 
zájemci.Jedni byli téměř místní z Frymburka,druzí ze Soběslavi.Nakonec bylo rozhodnuto objekt prodat 
zájemcům frymburským ing.Janu Štěpánovi a Otovi Řezáčovi.Byla dohodnuta cena ve výši 3,9 
mil.Kč,kterou kupující zaplatili.Obec nakonec na tomto zařízení,které bylo předmětem mnoha sporů 
vydělala cca 1,5 mil.Kč,tolik potřebných pro další investiční výstavbu. 
Srub Jestřábí. 
Do výběrového řízení na pronájem srubu Wanessa na Jestřábí se přihlásili 3 zájemci a to 
p.Čep,p.Apltauer a pí.Miklianová.Všichni museli předložit podnikatelský záměr a ekonomickou 
rozvahu.Cena za pronájem byla stanovena na 200 tis.Kč ročně a na dobu 5 let.Vítězem se stal p.Čep a 
v letošním roce měl srub již v pronájmu. 
Příprava projektu. 
Obecní zastupitelstvo se vyjádřilo k projektu na rekonstrukci domu čp.36 / Svobodárna / a rozhodlo,že 
vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude prováděn elektřinou.V projektu bude též využití půdního 
prostoru pro výstavbu bytů a to předběžně čtyři byty velikosti 2+1. 
Prodej domu. 
Dům čp.24 na Muckově byl nabídnut k prodeji nájemníkům manželům Bartoňovým,kteří tuto nabídku 
však nevyužili.Proto bylo rozhodnuto prodat objekt dalšímu zájemci,kterým byli manželé Šimáčkovi 
z Černé čp.11.Prodej se uskutečnil. 
Další prodej. 
Objekt bývalé rybárny,s kterým se uvažovalo pro policejní stanici,nebo pro zájmovou činnost,byl 
nakonec rozhodnutím OZ prodán žadatelům manželům Bigasovým,kteří dosud bydleli na domě 
čp.10.Prodej domu čp.39 se uskutečnil za cenu 100 tis.Kč. 
Manželé Bigasovi tím uvolní budovu čp.10,která bude celá prodána k podnikatelským účelům 
manželům Lavičkovým kde pí.Lavičková již v části podniká. 
Hotel Jestřábí. 
Jedná se o areál hotelového typu,který má 33 komfortně vybavených třílůžkových pokojů s možností 
přistýlky.Je zde společenská místnost s barevnou televizí,videem,je zde možnost příjemného posezení 
u krbu nebo na terase restaurace. 
Součástí je vinárna s tanečním parketem s živou i reprodukovanou hudbou.Areál se velice často 
využívá pro všechny formy školení,kurzů,symposií i svatebních hostin. 
Hotel Swing. 
Moderně zařízený hotel na Radslavi nabízí 92 lůžek v pokojích s vlastní sprchou,sociálním 
zařízením,TV-SAT,radio a telefon.V hotelu je restaurace a kavárna se 120 místy u stolů,dále hotelový 
bar s krbem,letní terasy se zahradou a grilem.Dále je zde sauna a fitness centrum.Hotel má vlastní pláž 
s půjčovnou lodí,surfů a jízdních kol.Pořádají se zde semináře,rodinné slavnosti a podniková setkání. 
Hotel vám zprostředkuje výlet lodí po jezeře,vyhlídkové lety vrtulníkem,jízdy na koni,prohlídky 
grafitového dolu a návštěvu mnoha turistických zajímavostí. 
Hotel patří firmě Břetislav Šádek a syn. 
Hotel REX. 
Rekonstrukcí bývalého Zdravotního střediska v Černé čp.47 vzniknul elegantní a moderní hotel,který 
slouží téměř výhradně v rekreační sezóně. Má k dispozici 7 dvoulůžkových pokojů a 8 přistýlek.Pokoje 
jsou vybaveny koupelnou,WC a telefonem.V restauraci je možno využít celkem 45 míst a v salonku 2O 
míst. Hotel patří firmě Garex České Budějovice. 
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Hotel Relax. 
Údajně první specializovaný hotel v ČR pro rybáře. 
Hotel  byl přebudován z bývalého RZ Silnice Soběslav,později fi Strabag a pro rybáře zabezpečuje: 
- prodej a půjčování rybářských potřeb 
- zapůjčování kompletně vybavených rybářských lodí 
- úschovna úlovků v mrazících boxech 
- prodej rybářských povolenek 
- připravená zakrmená místa s občerstvením přímo pod hotelem 
- možnost využití speciálního vodního trajektu,který rybáře zaveze na hojně zarybněná místa 
- výrazné slevy skupinám a pro ubytované veškeré slevy zdarma 
 
Pipi gril. 
V Černé v tzv.zábavním a prodejním centru je umístěna letní restaurace s terasou / dosud stále užívaná 
jako Panelová restaurace /.Specialitou zařízení jsou především grilovaná kuřata,ale vaří se zde mnoho 
dalších jídel,je nebývalý výběr salátů a čepuje se pivo Budvar. 
Zařízení patří firmě Břetislav Šádek a syn. 

 
Autobusová zastávka v Černé v Pošumaví. 

 

 
ÚPRAVA  OBCE. 

 
Územní plán. 
Zpracovaný územní plán obce Černá v Pošumaví včetně osad je k nahlédnutí na Obecním úřadě a 
připraven k veřejnému projednávání.Každý občan má právo do Územního plánu nahlížet,vznášet své 
připomínky a to do 15.dnů ode dne jeho projednávání. 
Výstavba bytového domu. 
V březnu 1996 proběhlo 1.kolo veřejné obchodní soutěže na dodavatele stavby nového bytového domu 
tzv.otevírání obálek,ve kterém uspělo a do 2.kola postoupilo 13 stavebních firem.Veřejnou obchodní 
soutěž organizuje projekční a inženýrská firma INKOMO s.r.o z Českých Budějovic. 
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Nový bytový dům bude stát v proluce pod bytovkou čp.22 naproti samoobsluze Jednoty.V domě bude 
11 bytů,z toho 5 bytů 3 + 1 ,dále 4 byty 4 + 1 a 2 byty  1 + 1.V suterénu budou zčásti sklepní prostory,z 
části nebytové prostory,které hodlá obec využít pro Místní lidovou knihovnu. 
Samotná výstavba ,která bude stát téměř 13 mil.Kč se začne stavět v květnu a měla by být ukončena do 
konce I.pololetí roku 1997.Financování stavby je zajištěno,obec získá státní dotaci ve výši 320 tis.Kč na 
jeden byt. 

 
Téměř oproti prodejně Jednoty v Černé staví Obec nový bytový dům. 

 

 
PÉČE  O  OBYVATELSTVO. 

 
Změna v důchodech. 
      S platností od 1.1.1996 se mění podmínky v souvislosti s odchodem do starobního důchodu.Protože 
se tyto podmínky týkají všech občanů,kteří v období od roku 1996 do roku 2006 odejdou do starobního 
důchodu,zmíním se i zde ve stručnosti o tomto celostátním zákonu. 
Dosud platila hranice odchodu do důchodu u mužů ve věku 60 let,nyní se za každý rok až do roku 2006 
přidávají ke kalendářnímu měsíci v němž občan dosáhne dřívější hranice důchodového věku ,vždy 2 
měsíce navíc.Postupně se tak věk odchodu do důchodu zvýší na 62 let od 1.1.2007.  
U žen,které odcházely do důchodu podle počtu vychovaných dětí se přidávají 4 měsíce.Žena,která 
vychovala 5 a více dětí a odcházela do důchodu v 53 letech odejde od r.2007 v 57 letech.Vychovala-li 3 
– 4 děti a odcházela  v 54 letech,pak to bude v 58 letech,ta co vychovala 2 děti a odcházela v 55 
letech,bude pak odcházet v 59 letech.Vychovala-li 1 dítě a do důchodu šla v 57 letech,bude odcházet v 
60 letech a bezdětná,která šla do důchodu rovněž v 57 letech,bude odcházet v 61 roku. 
      Novinkou jsou předčasné odchody do starobního důchodu a to o dva a tři roky,zde jsou ovšem 
kladeny požadavky na splnění určitých podmínek a dochází ke krácení procentní výměry,z které se 
důchod vypočítává. 
Odměny dárcům krve. 
 V Jízdárně českokrumlovského zámku byli dne 16.11.při slavnostním večeru oceněni čestní dárci 
krve.Zlatou plaketu prof.MUDr.Jánského obdržel p.Bohuslav Ondráček z Černé a p.Josef Benedikt 
z Bližné. Za jejich občanský postoj si zaslouží naše poděkování. 
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SPOZ. 
Členky Sboru pro občanské záležitosti se i v tomto roce věnovaly svým potřebným činnostem.Navštívili 
občany,kteří oslavovali svá kulatá výročí a blahopřáli,poděkovaly a pomohly uspořádat oslavu 
manželům ŠTĚRBOVÝM / Josef a Marie /,kteří dne 2.března oslavili výročí zlaté  svatby. 

                                                               

 

 
ŠKOLSTVÍ  A  KULTURA. 

 
Základní škola. 
Do první třídy nastoupilo i v tomto školním roce 19 prvňáčků.Celkem je na škole 57 žáků a to je 
poněkud zvyšující se trend.Od roku 1993 bylo postupně 31 – 36 – 44 – a nyní 57. 
Učitelský sbor se nezměnil,stejně tak stejně tak vedoucí školní družiny a jídelny je paní Božena 
Lešková. 
Místní lidová knihovna. 
MLK je metodicky řízena Okresní knihovnou v Českém Krumlově.Následující zápis je výtah z Deníku 
MLK,který vede knihovnice paní Marcela Novotná. 
1/  Celkem bylo 2 227 výpůjček,z toho krásné literatury 1 26O ks + 397 pro děti a naučné literatury se 
vypůjčilo celkem 57O ks. 
Nejvíce si čtenáři knihy půjčili v prosinci a to 706 ks a nejméně v září pouhých 15 knih. 
2/  Bylo zaregistrováno celkem 62 čtenářů. 
3/  Do knihovny však přišlo celkem 330 návštěvníků. 
4/  Knihovnice nakoupila v r.1996 celkem 128 knižních svazků v částce 8 999 Kč. 
5/  V knihovně bylo ke konci roku 6 899 knihovních jednotek.Z toho bylo krásné literatury pro dospělé 4 
199 ks,pro děti 1 471 ks,dále naučné literatury pro dospělé bylo 1 045 ks a pro děti 184 ks. 
Církevní stavby. 
Mariánský sloup na starém hřbitově v Černé  - stál až do zahájení stavby Lipenské nádrže před hamrem 
a mlýnem v Předním Hamru,obec Horní Planá.V r.1995 našli Anton Kindermann a Johan Schläger 
pomník na břehu jezera,byl ovšem roztříštěn na tři části.Po dohodě se starostou ing.Novákem byl sloup 
převezen do Černé.Roku 1996 byl tento sloup restaurován,práce provedli pánové Kindermann,Schläger 
a Scheschy.Obraz namaloval pan Krinzinger a věnoval jej pro obnovení pomníku.Kříž věnoval pan 
Kindermann.V srpnu 1996 byl tento sloup těmito třemi muži a za pomoci jeřábu a obce Černá,postaven 
na současné stanoviště.Dne 8.září byl mariánský sloup při setkání v Černé slavnostně posvěcen. *    +   
** 
*=  ze zprávy p.Antona Kindermanna,který ručí za správnost údajů 
 
** = uvedení pánové jsou rakouští občané,bývalí rodáci a uváděl jsem je již na jiném místě 
Kamenný podstavec kříže  - na konci obce Černá ve směru na Hořice byl postaven roku 187O jako 
upomínka na Hanse Kudlicha,který až do roku 1848 bojoval za osvobození sedláků.Pomník tvořila 
bronzová busta vysoká 6O cm.Tento kámen s bustou byl roku 1870 postaven před Obecnou školou 
v Račíně a slavnostně odhalen.R.1916 za 1.světové války byla bronzová busta demontována a 
odevzdána pro výrobu granátů a patron.Roku 1920 byla na tomto kameni umístěna bronzová postava 
císaře Františka Josefa vysoká 1 m.Také jí však potkal stejný osud jako její předchůdkyni.Za 2.světové  
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války r.1942 byla roztavena.Téhož roku byly také odmontovány zvony z kaplí  v Račíně a v Radslavi a 
odevzdány pro válečné osudy. 
Roku 1995 našli Anton Kindermann a Johan Schläger tento kámen v houštině v Račíně.Po dohodě se 
starostou ing.Novákem byl kámen dopraven do Černé,rakouští výše uvedení rodáci jej restaurovali a 
umístili na současné místo. 

V roce 1996 na kámen namontovali kříž,který daroval p.Anton Kindermann.  *  

 =  stejné jako viz výše 

  

 
Pomník obětem I.světové války v naší obci byl zrekonstruován za pomoci 

bývalých rodáků. 

 

  

SPORT. 
Fotbalové hřiště. 
   V uplynulém  období se v naší obci vybudovalo nové fotbalové hřiště,které dosahuje požadovaných 
parametrů pro zápasy i ve vyšších soutěžích než naše mužstva hrají. 
Celý komplex je perfektně oplocen a uzamykán.Bohužel TJ Černá nemá vyřešen jak organizovat a 
uhlídat činnost na hřišti.Bylo by velmi potřebné,aby především děti z obce mohly hřiště využívat,když už 
tady je.Zatím jsou neustálé protesty,jednak proto,že tam nejsou děti vpouštěny a jednak proto,že není 
nikdo,kdo by činnost organizoval.Určité snahy ze strany dospělých jsou,ale jeden člověk nemůže  se 
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stále věnovat činnostem dětí na hřišti.Ty naopak odmítají sportovat na hřišti v  určené hodiny a chtějí 
tam být tehdy,když mají chuť a náladu.Skloubit toto vše dohromady pak vyřeší tento problém. 
Hřiště je především využíváno k zápasům organizovaných dospělých a mládeže v Okresní soutěži. 
V několika případech využili hřiště k tréninku i prvoligoví fotbalisté Českých Budějovic,kteří trávili letní 
relaxaci na Hrdoňově. 
Oplocení areálu provedla firma KOSTPIV.Celkové náklady vystavěného hřiště byly poměrně vysoké a 
dosáhly přes 3/4 mil.Kč. 
Fitcentrum. 
Někteří sportovně zaměření občané požádali Obecní zastupitelstvo o projednání možnosti zřízení 
fitcentra v prostorách Mateřské školy.OZ návrh posoudilo a rozhodlo,že jej podpoří a obec přispěje na 
nákup potřebného sportovního nářadí a zajistí vlastní zřízení.Fitcentrum,které je součástí TJ Černá pak 
nakonec vzniklo. 

 
Nově vybudované fotbalové hřiště.                                                                             

                

 
RŮZNÉ. 

 
Jednou větou povšechně. 
 
- 30.května se zkušebně roztočila turbína prvního výrobního bloku Jaderné elektrárny Temelín 
- kardinál Miroslav Vlk byl přítomen na Pašijových hrách v Hořicích na Šumavě 
- president republiky Václav Havel na vštívil českokrumlovský prapor IFOR u příležitosti přesunu do 

Bosny,kde bude část praporu dohlížet na dodržování mírových dohod 
- ve volbách do Poslanecké sněmovny byla v  Jihočeském kraji nejúspěšnější ODS s 29,28% a dále 

ČSSD s 24,95 %. 
- na Churáňově napadly 6.září 3 cm sněhu  
- do provozu byla uvedena přeložka silnice z Českého Krumlova do Kájova.  
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POČASÍ. 

 
Leden          - ranní mrazy trvají celý měsíc většinou v rozmezí –3 až –5°C,ale jsou i výkyvy až –
16°C.Měsíc je chudý na srážky,pouze dva dny sněžilo a ke konci měsíce leží  sněhu 5 cm 
Únor            - začíná vysokými mrazy ( -14°C ( a sněžením,5.2 leží 5O cm sněhu.Od druhé dekády 
však teploty stoupají až nad nulu,po pěti dnech se však mrazy vracejí,ale dny jsou poměrně příznivé,ke 
konci sněží 
Březen         - velmi proměnlivý měsíc,teplé dny střídá sníh,déšť a dokonce bouřka a znovu tepleji.V 
osmi dnech pršelo a v šesti sněžilo. 
Duben          - 25 dní v měsíci se pohybují teploty kolem nuly,střídá se déšť se sněhem,teprve v pěti 
posledních dnech se otepluje a teplota je přes den kolem 18°C,ranní teplota však pouze 1,4°C 
Květen           -  první dekáda ráno do 10°C,přes den poměrně teplo,druhá dekáda velmi teplá,třetí 
dekáda ochlazení s deštěm,které vrcholí 28.5 bouřkou,deštěm a kroupami s teplotou 7°C 
Červen           -  zpočátku chladno,pak až do 17.6 velmi teplo,ke konci mírné ochlazení.30.6 byla 
nejvyšší teplota ráno a to 21°C.Pršelo ve 12 ti dnech 

Červenec          -     celý měsíc většinou polojasno,občas s deštěm,bouřkami,teploty přes den kolem 
20°C,pršelo v 15 ti dnech a průměrná ranní teplota byla 13,26°C 

Srpen               -    tento měsíc byl celkově velmi teplý,několik dní i tropických,přerušení deštěm bylo 
v šesti dnech,několik bouřek z tepla 
Září                  -      pěkný teplý podzimní měsíc,dny jasné a teplé,rána též,teprve v poslední dekádě 
mírné ochlazení ráno,ale přes den je teplo.Pršelo pouze ve třech dnech. 
Říjen                -    v první dekádě ranní teploty dokonce až 16°C,přes den teplo,v druhé dekádě 
ochlazení a prší a ve třetí dekádě přichází mrazy a sníh 
Listopad            -     začíná ranními mrazy,ale přes den slunečným počasím,vyjímku tvoří 7.listopad,kdy 
je ráno 11°C a přes den na slunci 35°C.Teploty se pak drží kolem + 5°C a prší a sněží.Průměrná 
teplota +1,10°C 
Prosinec           -     ranní teploty se pohybují kolem 4°C a prší,pak ochlazení a sněží,znovu prší a 
teprve od 16.12 přichází mrazy kolem –6°C,na vánoce však oteplení a Silvestr je slunečný a teplý,sníh 
žádný. 
           V roce bylo 91 dní deštivých a 31 dní sněhových.Nejteplejší byl srpen a v  něm 25.8 
.Nejchladnější byl leden a z dnů 13.1 s teplotou – 16°C. 
 
 

OBYVATELSTVO. 
 
      Do roku 1997 vstupuje v naší obci celkem 805 obyvatel.K nim přibylo i 7 narozených dětí,ale zase 
ubyli 4 občané,kteří zemřeli. 

Narozené děti. 
 
  5.  4    -    Václav    BALOUN                          -   Markéta a Václav Balounovi,Černá 79 
25.  4    -    Petr        MARUŠKA                       -   Anna Marušková a Otakar Nedvěd, 
18.  6    -    Pavel      PRAŽÁK                          -   Eva a Pavel Pražákovi,Černá 74 
28.  6    -    Lukáš     UHLÍŘ                              -   Renáta a Petr Uhlířovi,Černá 36 
  7.  8    -    František HRUBÝ                           -   Magdaléna a František Hrubí,Černá 109 
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12.  9    -    Denis     ČONKA                            -   Dagmar a Zdenka Čonkovi,Mokrá 5 
15.  9    -    Marek     VALNOHA                       -   Ivana Valnohová a Václav Chromý, 
                                                                              Černá 77 
 

Z našich řad odešli. 
 
10.3      -   František     ČAPEK                         - bylo mu 55 let,pracoval v Sodovkárně 
10.6      -.   Václav          ŠVEHLA                      - ve věku 86 let,jako důchodce pracoval  
                                                                             na řadě věcí truhlářského charakteru 
                                                                             při DP MNV Černá 
16.8     -   Kateřina       MORONGOVÁ              - ve věku 83 let z Muckova 
21.8     -   Vladimír       ČURDA                          - bylo mu 68 let a pracoval jako řidič u 
                                                                              Statků 
 
               V příchodu a odchodu lidí byla znovu „ přetahovaná „.Tentokrát jich do obce přišlo a 
k trvalému pobytu se přihlásilo celkem 22 a současně se jich 12 odhlásilo. 

Stav na konci roku 1977 byl tedy 818 evidovaných obyvatel obce. 
 

POLITICKÝ  A  VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 

Hospodaření obce v roce 1996. 
    Celkové příjmy dosáhly částky 28 060 tis.Kč a celkové výdaje 21 465 tis.Kč,což znamená,že výsledek 
hospodaření byl  +  6 595 tis.Kč. 
U příjmů  představovaly největší podíl např.prodej pozemků ve výši 5 815 tis.Kč,daně celkem činily 5 
O35 tis.Kč,za prodané nemovitosti se utržilo 4 418 tis.Kč,nájemné z rekreace činilo celkem 2 738 
tis.Kč,různé dotace dosáhly částky 2 622 tis.Kč,nájemné z bytového fondu činilo 824 tis.Kč,poplatky 
z místa a z ubytování 664 tis.Kč atd. 
Oproti předpokladu byly znatelně vyšší příjmy z prodeje pozemků. 
U výdajů  bylo naopak např.nižší čerpání na výstavbu bytového domu a to o 3 338 tis.Kč.Pro názornost 
jak to vypadalo s některými výdaji: 
-  investice celkem činily                                                     8 67O tis.Kč 
-  z toho bytový dům                                                           6 365     - 
-  fotbalové hřiště                                                                   784     - 
-  sociální zařízení a kanalizace Olšina                                 8O6    - 
-  čerpací stanice Černá                                                        318      - 
-  neinvestiční akce činily                                                  12 795     - 
-  z toho: místní hospodářství                                              2 867     - 
               doprava                                                                2 741     - 
               správa                                                                  2 435     - 
               školství                                                                    898     - 
               zdravotnictví                                                              61     - 
               kultura                                                                        82    - 
               daň z převodu nemovitostí                                      488     - 
               příspěvky                                                                 948     - 
- z místního hospodářství činily výdaje na : 
- cestovní ruch                                                                     638     - 
- bytový fond                                                                        854     - 
- veřejné osvětlení                                                               662     - 
- čištění místních komunikací                                              437     - 
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- veřejná zeleň                                                                     254     - 
 
                    Účetní závěrka byla ověřena auditorem,který konstatoval,že ve všech podstatných 
aspektech věrně zobrazuje majetek,závazky,vlastní jmění a finanční situaci účetní jednotky a výsledky 
hospodaření jsou v souladu se zákonem č.563/1991 o účetnictví. 
 
Poskytnuté příspěvky. 
    Obec se pravidelně každým rokem zapojuje do pomoci nadacím a charitám,ale samozřejmě 
finančním příspěvkem chce pomoci i místním organizacím a oceňuje i občany,zejména dárce krve. 
V tomto roce byly poskytnuty příspěvky: 
- nadaci DUHA ve výši 10 000 Kč 
- svazu postižených civilizačními chorobami ve výši 15 000 Kč 
- klubu rodičů a přátel tělesně postižených 5 000 Kč 
- Českému červenému kříži 5 000 Kč 
- Tělovýchovné jednotě Černá pro rozvoj sportu celkem 80 000 Kč 
- Farnímu úřadu ve výši 55 000 Kč 
         Dále byl zvýšeny odměny dobrovolným dárcům krve a to na částku : 
                          - bronzová plaketa           500 Kč 
                          - stříbrná plaketa          1 500 Kč 
                          - zlatá plaketa              2 000 Kč 
                                                                                                                                      
Vývojnezaměstnanosti v obci 1991 – 1997- v porovnání. 

ROK ČERNÁ 
 
FRYMBURK 

 
HOR.PLANÁ 

OKRES 

1991 43 /  9,53 3,38 1,22 5,34 
1992 25 /  5,54 1,97 0,43 2,91 
1993 46 /  10,20 3,80 4,69 4,18 
1994 39 /  8,65 4,08 4,00 3,52 
1995 43 /  9,53 4,22 4,69 3,13 
1996 41 /  9,09 4,22 5,30 3,60 

 
1997 

72 / 15,96 6,61 8,43 6,44 

 
    

Průměr 9,79 4,04 4,11 4,16 
 

U obce Černá jsou vyznačeny počty osob / procenty. 
 
 
Vyhlášky obce. 
V tomto roce obec vydala a začaly platit některé nové vyhlášky.Nejdůležitější z nich je:  
1/  Obecně závazná vyhláška – POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. 
       Vyhláška specifikuje organizaci požární ochrany,úkoly osob pověřených jejím zabezpečením a 
povinnosti fyzických i právnických osob na tomto úseku. 
Obec ve svém obvodu zřídila Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce ( dále JSDHO ) 
Černá v Pošumaví,pro kterou zajistí: 
- prostředky nezbytné pro provoz jednotky 
- trvalou údržbu objektů a zařízení PO 
- potřebné zásoby PHM 
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- každému členovi osobní výstroj,výzbroj a ochranné pomůcky 
- vhodné prostory pro přípravu členů jednotky 
- jednou ročně vyhlášení taktického cvičení 
- účast velitelů a strojníků na odborné přípravě 
- funkčnost svolávacího systému členů jednotky 
           To vše vyplývá z Požárního řádu obce,který nabyl účinnosti 1.7.1997. 
 V Požárním řádu se praví,že za požární ochranu v územním obvodu obce zodpovídá obec.Proto obec 
zřizuje JSDHO,ustanovuje požárního preventistu,zřizuje ohlašovny požárů,zpracovává stanovenou 
dokumentaci PO,projednává přestupky na úseku PO a projednává stav V PO v zastupitelstvu obce 
min.1 x za rok a vždy po závažných požárech v obci. 
V územním obvodu obce Černá v Poš. byly stanoveny tyto ohlašovny požáru: 
- Obecní úřad Černá   -  Novotný Milan   -   ing.Novák Jan  -  VPS Vladimír Marek 
- Dimitrij Kiněv Bližná  -  Vladislav Pekárek Muckov. 
 
Vodné a stočné. 
Od 1.7.stouply znovu ceny vodného a stočného a to na částky:  
- u obyvatelstva celkem na 14,25 Kč za krychlový metr 
- u podnikatelů  celkem na  30,96 Kč            - 
 
Investiční akce. 
Pro rok 1997 jsou na pořadu tyto nejhlavnější investiční akce v obci:  
- dostavba bytového domu v horní části obce 
- rekonstrukce domu čp.36 – Svobodárna 
- změna vytápění v Mateřské škole 
- výstavba parkoviště a autobusové zastávky 
- zřízení ordinace dětského lékaře 
- opravy místních komunikací 
- zahájení výstavby inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domků 
- odkoupení a oprava budovy fary 
 
Pomoc zatopeným. 
V tomto roce byly velké povodně,které zatopily značnou část Moravy a způsobily nedozírné 
škody.Téměř všechna města a obce,které nebyly postiženy,se snažily tuto katastrofu zmírnit alespoň 
malou finanční částkou. 
Naše obec zaslala na konto nejdříve 50 tis.Kč a posléze dalších 60 tis.Kč,které utržila z  odprodeje akcií 
VAKu. 
 

Tabulka daní a poplatků 1991 – 1996 v tis.Kč. 
 
 

POLOŽKA 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Daň z příjmu 
fyzických os. 

5,7 144,5 1 077,0 660,0 651,0 840,0 

Ze závislé 
činnosti 

X X X 1 003,0 1 336,0 722,2 

Z 
nemovitostí 

24,0 25,5 580,0 957,0 1 808,0 793,4 

Z příjmu 
práv.osob 

X X X X X 929,9 
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DANĚ 
CELKEM 

29,7 170,0 1 657,0 2 620,0 3 795,0 3 285,5 

Správní 
poplatky 

4,0 99,0 120,5 297,5 300,2 374,5 

Poplatky 
rekreační 

445,0 840,5 521,0 647,0 723,2 599,6 

Ze psů 5,6 5,O 5,5 6,7 7,0 7,5 

Z veř.prostr. 106,0 315,0 243,5 331,5 399,0 502,9 

Ze 
vstupného 

6,0 5,0 X 5,0 8,4 10,5 

Z kapacity 220,0 348,5 299,0 252,0 137,7 131,1 

Z reklamy 13,0 9,0 12,0 3,0 X X 

dislokační 47,0 145,0 77,0 X X X 

Z alkoholu 246,6 239,5 215,0 74,5 X X 

POPLATKY 
A DANĚ 

1 122,9 2 177,5 3 150,5 4 237,2 5 370,5 4 911,6 

                                                                                                                                   

 
 

 
Peníze hýbou světem – potřebuje je obec i občané. 

 
 

HOSPODÁŘSKÝ  ŽIVOT. 
 
ZEMĚDĚLSTVÍ. 
    Na Muckově v bývalém areálu Statku Černá hospodaří firma RAMS s.r.o,ale v současném období se 
potýká s problémy,které již jsou takového rázu,že se jimi musí zabývat kompetentní orgány a v  prvé 
řadě zastupitelstvo obce. 
Majitelem firmy RAMS je rakouský státní občan pan Zimmel,který se dostal do problémů buď 
z neznalosti nebo úmyslně – to je nyní otázka k řešení. 
Pro jednání kompetentních orgánů,např.Okresního úřadu,Pozemkového fondu,Stavebního 
úřadu,Pozemkového úřadu a dalších , podal starosta naší obce úvodní zprávu přibližně v  tomto znění: 
Farma Muckov po skončení zemědělské výroby značně chátrala a byla devastována,takže hrozilo,že 
farma i osada téměř zaniknou.Na podzim r.1994 zde začala hospodařit firma RAMS s.r.o,která se 
pustila do opravy objektů a prezentovala se zajímavým záměrem – zavést chov jatečných ovcí a 
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masného skotu,country turistiku a zpracování vlny pro účely stavebních izolací.Obec tento záměr 
přivítala,protože by to znamenalo revitalizaci osady Muckov a vytvoření nových pracovních 
příležitostí.Přání obce je,aby se tento záměr uskutečnil. 
Po roce existence byl zaznamenán první signál,že si firma RAMS nárokuje více práv,než jí dává 
nájemní smlouva.Místními šetřeními bylo zjištěno,že firma ne zcela legálně zbudovala val kolem části 
svého areálu,že na cizím pozemku uskladnila senáž a skládky chlévské mrvy.Správními orgány 
Okresního úřadu byly stanoveny způsoby nápravy a lhůty jejich realizace,avšak do dnešního dne nejsou 
plněny. 
Nelegálně byly provedeny některé přestavby a dostavby objektů areálu farmy.Docházelo k  porušování 
veterinárních předpisů i ke konfliktům s nájemcem sousedních pozemků,s Mysliveckým sdružením 
Černá hora a Hořice pro škody způsobené volným pobíháním skotu a ovcí po okolí.Část problémů byla 
založena při pronájmu farmy bez dostatečného množství pozemků.Východisko by mohlo být v tom,aby 
firma získala areál do vlastnictví a chovala se dle právních norem.Vzniklé problémy je nutno řešit se 
Stavebním úřadem v Horní Plané. 
Aby mohla být farma převedena do vlastnictví firmy,je nutno,aby majitel p.Zimmel dokázal získat 
dostatečný rozsah restitučních pohledávek,potřebných pro převod majetku. 
P.Zimmel uvádí,že jako rakouský občan měl zpočátku problémy v komunikaci,protože neumí česky a 
dostával prý špatné informace od svých společníků. 
Problémem je i legalizace staveb,protože budovy v dřívějším vlastnictví Statku,nejsou zkolaudovány. 
     Firma RAMS upravila vnitřek stájí na odchovnu ovcí a části skotu a dále chovala kolem 50 ks 
koní.Získala poměrně slušné dotace od českého státu a tak nejen,že budovala farmu,ale nakoupila i 
dost  nových mechanizačních prostředků.Do této doby žádné pracovní příležitosti nevytvořila,jde o 
farmu rodinnou. 
Statek Černá v Pošumaví. 
    V tomto roce již Statek nevyvíjel žádnou činnost,neboť ta byla ukončena koncem roku 1996.Protože 
Statek vykazoval  dluhy,které vysoko převyšovaly pohledávky,nemohl být jako ostatní statky normální 
cestou ukončen,ale byl dán do konkurzního řízení.Byl jmenován správce konkursní podstaty  a části 
restitucí a privatizace se dokončuje s pomocí Územního odboru Ministerstva zemědělství V Českém 
Krumlově. 
Prodejna stavebnin. 
V části areálu bývalého Statku Černá otevřel podnikatel Petr Štěrba ve spolupráci s  BAUMATEM novou 
prodejnu stavebního materiálu.V základním sortimentu je možno sehnat cement,vápno,maltové 
směsi,lepenky,izolační hmoty a cihly všeho druhu.Prodejna je v blízkosti autoopravny pana Štěrby a 
vypomáhá mu s ní jeho tchán p.František Kokrda z Frymburku. 
Separování odpadu. 
Pro třídění jednotlivého druhu odpadu jsou v obci rozmístěny kontejnéry s přesným označením na 
ukládání papíru,plastů a skla.Bohužel,naši občané si stále nemohou zvyknout na toto roztřídění a 
ukládají odpad tam,kde je více místa,nebo prostě je jim jedno,kam to uloží.Pak jsou stížnosti 
přicházející z třídící linky v Českém Krumlově,že v kontejnérech je spousta odpadu,který tam nepatří.V 
kontejnerech na papír byly zjištěny skleněné láhve,plastové obaly,použité plenkové kalhotky,uhynulá 
slepice,zbytky potravin a jiné.Stejný stav je i u kontejnérů na plasty a sklo.Třídící linka odmítá tyto 
vlastně nepřetříděné obaly odebírat.Tady neobstojí tvrzení některých našich spoluobčanů,že je 
zbytečné odpad třídit,neboť odvážející to stejně smíchá všechno dohromady. 
Pronájem VT Jestřábí II. 
  O pronájem veřejného tábořiště Jestřábí II.se ve výběrovém řízení,které se uskutečnilo obálkovou 
metodou ucházelo celkem 13 zájemců.Na tomto místě si dovoluji je uveřejnit: 
1/  Vladimír Apltauer,Bližná 2  
2/  Zdeněk Friedl,Černá 17 
3/  Rudolf Herbst,Bohdalovice 36                                
4/  Dana Matějková,Horní Planá                                
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5/  Václav Rozboud,Český Krumlov                            
6/  Michal Sterzinger,Český Krumlov                          
7/  Miroslav Kopecký,Český Krumlov                          V této době se čekalo na rozhodnutí Ústavního 
8/  Luděk Babor,Český Krumlov                                      soudu, ke kterému se restituentka Marie Lomec- 
9/  František Urban,Černá 17                                      ká odvolala!      
10/František Bandík,Hořice                                                
11/Jitka Šindelářová,Český Krumlov 
12/Miroslav Baník,Frymburk 42 
13/Petr Študlar,Český Krumlov 
 Ústavní soud rozhodl. 
 Českokrumlovské listy přinesly dne 25.9.článek o rozhodnutí Ústavního soudu v  případě Veřejného 
tábořiště Jestřábí II.,které vybudoval a 40 let užíval MNV a OÚ Černá. 
 
V článku se uvádí,cituji: „ Senát Ústavního soudu vyhověl stížnosti Marie Lomecké z Českých Budějovic 
a zrušil rozsudek Krajského soudu v Čes.Budějovicích zamítající její nárok na vydání části pozemku 
v obci Černá v Pošumaví,které slouží jako autokemp. 
Stěžovatelka požadovala jejich restituci s odvoláním na zákon o půdě,Pozemkový úřad i soud však 
odmítly vydání pozemků s poukazem na to,že jsou zastavěné a nelze je tedy zemědělsky využívat. 
Podle soudce zpravodaje Antonína Procházky,který přímo na tábořišti na břehu Lipenského jezera 
provedl místní šetření,se v celém areálu o rozloze přes 140 tis.m 2 nachází jen několik staveb,jejichž 
zastavěná plocha nepřevyšuje 200 m 2.Jde například o plechové záchodky,dvě unimobuňky a rozvod 
vody a elektřiny.Takové objekty je nutno klasifikovat jako stavby jednoduché a drobné,které 
neznemožňují vydání pozemků dle zákona o půdě.Krajský soud svým postupem porušil ústavně 
zaručený princip řádné soudní ochrany a Ústavní soud proto jeho rozsudek zrušil.“ 
 
 
Poznámka k předešlému. 
Obecní zastupitelstvo a Obecní úřad vždy zastávaly názor,že restituční nároky je nutno ve všech 
oprávněných případech plnit a také to prováděly. 
Rozhodnutí Ústavního soudu respektují i když s ním,stejně jako většina občanů,nesouhlasí.Na 
uvedeném tábořišti jsou nejenom ty tzv.drobné stavby,ale i porosty stromů různého stáří a rozhodně by 
zde nebylo vhodné pěstovat pšenici ,jak se soudce zpravodaj vyjádřil. 
Ostatně úsilí pí.Lomecké nesměřuje k soukromému hospodaření a využití půdy,ale k získání 
zavedeného a prosperujícího kempu. 
Penziony na území obce. 
Uvedu zde ty nejznámější penziony,které se v katastru obce nacházejí.K jejich podrobnějšímu popisu 
se později hodlám vrátit. 
Penzion  -  J I T K A                        - na Jestřábí asi 150 m od hotelu Jestřábí.Nabízí 
                                                                 9 pokojů s 23 lůžky.Má soukromou pláž a v let-ních měsících 
pořádá večerní grilování s hudbou.. 
               -  D O M I N A N T          -  na Jestřábí 
               -  H O R I Z O N T            -  v Dolní Vltavici 
               -  W A N E S S A              -  chata na Jestřábí 
               -  K A T E  Ř I N A             -  v Dolní Vltavici 
               -  M A R C E L K A               -  v Černé 
               -  R O Z Á R K A                   -  v Dolní Vltavici 
               -  U   Č E R T A                     -  v Černé 
               -  B L I Ž N Á                         -  v Bližné 
               -  H L A D Í K O V Á              -  ve Slavkovicích 
               -  V I L L A   B O H E M I A   -  na Jestřábí 
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       Spolu s podrobnějším popisem se budu snažit zdokumentovat všechny oficiální penziony,které jsou 
v obci v provozu,záleží ovšem na postoji majitelů. 
                 

 

ÚPRAVA  OBCE. 
Další vestavba. 
   Do nového bytového domu byla provedena vestavba dvanáctého bytu.Státní dotace byla přiznána na 
výstavbu 11 bytů v plném rozsahu 3 520 tis.Kč,což odpovídá částce 320 tis.Kč na jeden byt.Vestavba 
12 tého bytu se provádí za částku 846 tis.Kč. 
Pro obsazení dvanáctého bytu platí následující kritéria: 
- musí se jednat o místního občana ( rodinu ) 
- výše nájemného,které musí být předem složeno činí minimálně 250 tis.Kč 
- tato částka musí být složena před podpisem nájemní smlouvy 
 
Firmy na rekonstrukci. 
  K rekonstrukci budovy „ Svobodárny „ čp.36 byly vyzvány tyto firmy:  
- Kohout Company 
- Sixl 
- PostavPo                        a  Stavby Kájov. 
- JPS Pekárek Jan 

-  

 
Pohled na horní část obce z oken nového bytového domu č.21 

 

PÉČE  O  OBYVATELSTVO. 
 
Obsazení nového domu. 
   Nově vybudovaný obytný dům č.21 přijímá první nájemníky.Bytová komise přidělila jednotlivé byty 
těmto občanům: 
Nováková Květoslava       -    Rokosová Michaela         -    Vácha Antonín 
Uhlíř Petr                          -    Baloun Václav                  -    Strnad Pavel 
Bandura Petr                    -    Dvořák Petr                      -    Krcho Josef ml. 
Sochor Jaroslav ml.          -    Bláhová Andrea 
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Původní budova č.21,kde po demolici byl postaven nový bytový dům- obec. 

 
Vedle stojící budova č.22,kde dnes stojí rovněž nový bytový dům/stavěl Statek/. 

 
 

SPORT. 
 
Tělovýchova polevuje. 
Zastupitelstvo obce spolu s přizvanými zástupci TJ,Josefem Krchou ml. A Pekárkovou Irenou se snažilo 
řešit určitý nedobrý vztah,který uvnitř TJ vládne a zlepšit vzájemnou komunikaci. 
Zvlášť je kladen důraz na důkladné vedení účetní 
evidence a finanční vedení TJ. 
Bylo navrženo svolat členskou schůzi s přizváním 
všech dalších zájemců a zvolit nový výbor a revizní 
komisi. 
 
Jachting  má v naší obci vybudovánu stabilní 
základnu,velkou loděnici a řadu příznivců.Bohužel 
z řad občanů naší obce není aktivním závodníkem 
prakticky nikdo a pokud vím ani se jachtingu nevěnuje 
zájmově.Je to přece jen poměrně nákladná záležitost. 

Pohled na lagunu jachtingové základny v Černé  
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RŮZNÉ. 
 
Stručně jednou větou. 
 
- Moravu a východní Čechy postihla tento rok katastrofální povodeň,kolem 4 tis.lidí přišlo o 

přístřeší,celá republika se snaží pomáhat,finanční částkou přispěla i naše obec 
- vláda Václava Klause podala demisi,premiérem jmenován Josef Tošovský,dosavadní guvernér 

České národní banky 
- od července si musejí pacienti na některé léky v lékárnách připlácet 
- president Václav Havel se oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou 

 
 
Životní úroveň. 
            Porovnání vybraných ukazatelů v ČR na 1 obyvatele v kg. 

 1936 1948 1960 1970 1980 1989 1997 

Maso 
celkem bez 

ryb 

34,0 28,9 56,8 71,9 85,6 92,9 81,5 

Mléko a 
ml.výr. 

205,4 173,1 173,0 196,2 228,1 257,4 195,2 

Sýry 

0,8 1,0 2,3 3,9 5,2 7,5 8,6 

Vejce 

138,0 114,0 179,0 277,0 316,0 342,0 311,0 

Obiloviny 

170,8 161,5 167,3 150,2 154,0 155,1 141,3 

Brambory 

118,9 113,5 100,3 103,4 76,1 81,1 76,0 

Cukr 

23,2 22,4 36,3 37,7 37,5 39,5 39,1 

Pivo v l 

51,8 65,9 100,7 139,9 137,8 131,8 161,4 

Víno v l 

7,2 6,8 13,2 14,6 15,5 13,8 15,9 

Obuv páry 

2,4 - 4,2 4,7 4,4 4,8 3,1 

Spotřeba 
elektřiny v 

kwh 

19,5 88,6 109,6 278,8 554,7 820,2 1504,8 

XX   -  údaje v této tabulce jsou čerpány z Ročenky HN 2000 – Česká ekonomika : 
             Cesty stoletím str.24. 
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POČASÍ. 
 

Leden        - v první půli měsíce jsou ranní teploty kolem nuly,ale přes den příznivé slunečné 
počasí,teprve v druhé půlce je oblačno,sněží a teploty klesají pod –10°C.V průměru je to však oproti 
jiným lednům měsíc teplý.V šesti dnech pršelo a v pěti sněžilo 

Únor           -  začíná velkými mrazy až –18°C v první dekádě,pak se otepluje a teploty kolem +5°C ráno 
trvají až do konce měsíce 

Březen         - celé dvě dekády je teplota plusová,v poslední dekádě přichází mrazy,teprve poslední 4 
dny se otepluje zejména přes den.V 7 dnech pršelo a v 8 dnech sněžilo. 

Duben             -  do 25.4 ranní teploty kolísají od 0 do 5°C,poslední dny jsou teplé s teplotami nad 20°C 

Květen             -  od 7.do 15.5 jsou skutečně velmi teplé místy až tropické dny,pak se ochlazuje a 
prší,ale posledních 5 dní je opět horkých.Pršelo v 10 dnech 

Červen             -  začíná ranními teplotami nad 10°C a přes den kolem 25°C,v období 5-7.6 překračují 
teploty 30°C,pak až do 20.6 je oblačno a prší a v poslední dekádě je znovu horké letní počasí.Průměrná 
ranní teplota byla 12,3°C 

Červenec         -  teploty v průměru kolem 15°C přes den a déšť – tak vypadá prvních 18 dní.Od 19.7 
se však výrazně otepluje,teploty dosahují až k 35°C,což občas přerušené deštěm trvá až do konce 
měsíce 
Srpen                  -  vysoké tropické teploty trvají celé dvě dekády,v poslední je mírné ochlazení,ale 
příjemné počasí trvá.V 11 dnech byly zaznamenány srážky. 
Září                       -  střídavě oblačno s deštěm,teploty kolísavé mezi 15 a 25°C,ve druhé dekádě 
většinou prší,pak zase slunečno.Pršelo ve 13 dnech. 
Říjen                     -  ranní teploty v průměru 6-7°C,přes den v rozmezí 10 – 18°C.Poměrně deštivý 
měsíc,pršelo ve 21 dnech 
Listopad             -  z počátku ranní mrazíky,pak mírné oteplení,ale od 12.11 mrazy a sněžení /nejvíce 
21.11/,mrazy kolem –4°C 
Prosinec            - mrazy trvají i přes den,sněží,7.12 leží již 50 cm sněhu.V období 9-12.12 klesají 
teploty k –15°C,pak oteplení,prší,ale kolem vánoc opět mrzne,na Štědrý den je ráno –10°C,ke konci 
roku však už není žádný sníh. 
          
  Teplotně patřil tento rok k průměru i když část léta byla extremně teplá a suchá.Na srážky,alespoň co 
do četnosti to byl za posledních 20 let rok nejbohatší. 
Nejteplejší měsíc byl srpen a v něm 12.8,velmi teplé však byly i 21.7 a 7.6.Od 6.do 19.8 bylo zaručeně 
nejteplejší období roku. 
Nejchladnější byl prosinec celkově,ale jako období to bylo od 1.do 8.2.   
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OBYVATELSTVO. 
 

K 1.lednu 1998 měla naše obec evidováno 818 obyvatel.Zlepšila se situace v  porodnosti,neboť se 
narodilo 12 dětí.Celkově 9 občanů však odešlo navždy. 
 

Narodili se. 
 
   8.  1     -     Vlastimil  KVÁČA               - Jindřiška Dvořáková a Vlastimil Kváča,Černá 4 
   9.  1     -     Sáva   ČERKLOVÁ            - Dana a Michal Čerklovi,Černá 60 
   8.  3     -     Tereza PROVODOVÁ       -  Petra a Václav Provodovi,Bližná 2 
   9.  4     -     Barbora ZEMANOVÁ         - Leona a Marcel Zemanovi,Černá 81 
 20.  4     -     Jan KŘIVOHLÁVEK          -  Vlasta a Jan Křivohlávkovi,Bližná 1 
   3.  7     -     Miroslav WOLÁK               -  Renata Němcová a Miroslav Wolák,Černá 19 
 21.  7     -     Šárka ČERTICKÁ              -  Lenka Čertická a Bohuslav Štumpauer,Bližná 
 29.  7     -     Kateřina DVOŘÁKOVÁ      -  Martina a Petr Dvořákovi,Černá 21 
   5.  9     -     Karla MOLÁKOVÁ             -  Pavla Moláková,Černá 66 
   9.10     -     dvojčata Zuzana  a 
                     Klára  ŠABATKOVI            -  Edita a Martin Šabatkovi,Černá 113 
  6. 11     -     Hynek  KAPRÁL                -  Jana Kaprálová a Nguyen Van Hien,Černá 23 
 

Občané ,kteří zemřeli. 
 

19.  1      -     Jaroslav  BENEŠ              -  zemřel ve věku 74 let,většinou pracoval jako  
                                                                  řidič v zemědělství 
22.  1      -     Ingeborg DANIHELKOVÁ -  bylo jí teprve 58 let,ale rakovina je zlá 
17.  2      -     Ida  RANGLOVÁ               -  bylo jí 75 let 
24.  4      -     Dimitrij KINĚV                    -  bulharské národnosti,řidič,z Bližné,74 let 
30.  6      -     Josef JOHAN                     - bydlel na Muckově,ale zemřel ve věku 49 let 
                                                                   a kremaci měl v USA 
  8.  8      -     Gustav MUSIL                   -  zemřel v 7O letech,dlouholetý řidič Mlékárny 
                                                                   v Horní Plané 
24.  8      -     Bohuslav ŠVARC              -  bylo mu 7O let,dlouholetý pracovník ve vedou- 
                                                                   cích funkcích v zemědělství 
22.10      -     Stanislav MED ml.             -  zemřel ve věku 54 let,pracoval v Sodovkárně 
  9.12      -     Petr  VALNOHA                 - zemřel ve věku 52 let na rakovinu tlustého stře- 
                                                                  va,dlouholetý pracovník ve stavebnictví u Stat- 
                                                                   ků- řada staveb v obci vyrostla za jeho pomo- 
                                                                   ci a pod jeho dozorem,místostarosta obce v 
                                                                   letech 1990 – 1994 
         V tomto roce se přihlásilo k trvalému pobytu  celkem 28 lidí a současně se jich odhlásilo 13.Stav k 
31.12.1998 byl 836 trvale hlášených obyvatel obce. 
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POLITICKÝ  A  VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 
Rozpočet obce. 
       Na rok 1998 byl schválen vyrovnaný obecní rozpočet ve výši 17 670 tis.Kč.Největší výdaje jsou 
plánovány na bytové hospodářství a to ve výši 7 082 tis.Kč. 
Naproti tomu v položce příjmy se nejvíce počítá utržit za prodej pozemků a to 2 934 tis.Kč. 
Územní plán. 
Znovu se schvaluje územní plán a to pro celou obec včetně osad.Naposledy byl ÚP schvalován v  roce 
1991 pouze pro obec Černá.Během doby se již několikrát projednával nejen v  zastupitelstvu obce,ale 
v komisi výstavby a byl k nahlédnutí občanům. 
Územní plán je nutný pro zahájení řady prací – výstavby rodinných domů,inženýrských sítí,stavby 
silnice Hořice-Černá a podobně. 
Obecní vyhlášky. 
1 /  Vyhláška / obecně závazná / o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. 

Ve vyhlášce je pevně stanoveno jak nakládat s komunálním odpadem pro který 
slouží popelnice a barevné kontejnéry,kam ukládat nebezpečné složky 
komunálního odpadu,jako jsou 
zářivky,oleje,monočlánky,barvy,laky,ředidla,baterie,mrazničky,pneumatiky,televi
zory a další. 

    Je stanoveno,jak nakládat se stavebním odpadem,s odpadem z čištění komunikací a údržby veřejné 
zeleně.Dále určuje co je povinností fyzických osob,oprávněné osoby a jaké mohou být 
sankce.Stanovuje rovněž úhradu za svoz,třídění a zneškodňování komunálního odpadu. 
Pro nakládání s komunálním odpadem slouží: 
A/   popelnice 
B/   kovové kontejnéry    – zelený     -  pro sklo                   
                                     - modrý      -  pro papír 
                                     - žlutý        -   pro plasty    
C/  nebezpečné složky komun.odpadu se ukládají: -  ve sběrném dvoře firmy VPS Marek 

- mobilním způsobem 1x za čtvrt roku 
na určených místech 

D/  sběr vyřazených léků 
     
                         Vyhláška nabyla účinnosti  1.8.1998. 
 
 
2/ Vyhláška o způsobu parkování na místních komunikacích. 
       Tato vyhláška specifikuje druhy parkovišť,jejich označení a způsob využití parkovišť. 
Ve správě obce jsou určena tato parkoviště: 
A/ pro parkování silničních vozidel za úplatu – po pravé straně místní komunikace směrem Černá – 
Jestřábí a to od vjezdu na pláž OAZA po křižovatku k hotelu Racek. 
B/ pro bezplatné parkování – úseky místní komunikace před starým hřbitovem/proti ZŠ / a pod Obecním 
úřadem. 
Parkoviště ve správě obce pro parkování za úplatu jsou obsluhována výběrčími poplatků,kteří jsou 
řádně označeni a vybaveni Obecním úřadem označenými parkovacími lístky.Slouží k  parkování 
osobních automobilů,dodávkových automobilů a zájezdových autobusů. 
Parkoviště vyhrazená pro bezplatné parkování slouží k parkování silničních vozidel. 
                   Vyhláška nabyla platnosti 28.6.1998. 
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3/ Vyhláška o místním poplatku za provozovaný hrací přístroj. 
       Vyhláška stanovuje kdo je poplatníkem,jakou má ohlašovací povinnost,jaká je sazba/za každý 
přístroj za 3 měsíce 5000 Kč/,dále určuje vznik poplatkové povinnosti a splatnost poplatku. 
Vstup obce do sdružení. 
Obec vstoupila do sdružení obcí jihočeské oblasti „ Jihočeský výbor pro spolupráci se zahraničím 
„.Cílem je poskytovat a zprostředkovávat sdruženým obcím informace potřebné pro získání financí 
z různých programů a strukturálních fondů,zejména z Evropské unie.Výše členského příspěvku je 5 000 
Kč ročně. 
Zhodnocení volebního období 1994 – 1998. 
Tento rok se konají nové komunální volby a tak dosavadní Obecní zastupitelstvo hodnotilo volební 
období,co se podařilo v obci udělat a s čím se obec nejvíce potýkala. 
Uvedu zde jen stručně v bodech jaké akce se za volební období uskutečnily.Celkově se proinvestovalo 
33 mil.Kč a to mimo jiného na těchto nejhlavnějších akcích: 
- vystavěl se nový bytový dům čp.21 v horní části obce                                          
- provedla se rekonstrukce domu čp.36 tzv.Svobodárny 
- rekonstruoval se objekt čp.5 v osadě Mokrá                                                                                              
- provedla se změna vytápění v Mateřské škole                                                                                   
- vybudovala a zařídila se ordinace dětského lékaře                                                     
- byla provedena výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení na Bližné a Pláničce                                 
- v prostorách Mateřské školy se zřídilo a vybavilo fitness centrum                                                           
- vystavělo se moderní a účelné fotbalové hřiště                                                                                 
- na autobusovém nádraží byla instalována nová autobusová čekárna                                                 
- vybudovala se sociální zařízení v kempu Olšina a na pláži Oáza                                                     
- provedla se rekonstrukce kapličky v chatové osadě Radslav                                                              
- budovaly se další úseky nových chodníků                                                                                             
- vybudovala se přeložka NN a ovládání vodojemu                                                                                 
                             + mnoho dalších drobných akcí 

 
Komunální volby  konané dne 13.-14.11 1998. 

 
         Do komunálních voleb ve kterých se opět volilo 9 zastupitelů,byly postaveny dvě kandidátky:     
  1/  Sdružení nezávislých kandidátů OBEC 2000   kde kandidovali tito občané : ing.Jan Novák    -     
Karel Strnad     -   Věra Daňová     -  Jan  Fikar     -  Miroslav Čurda     -  Tomáš Suchánek ml.     Michal 
Čerkl     -  Marie Kantorová     -  Jan Voldřich 
  2 / Komunistická strana Čech a Moravy 
které zastupovali občané: Pavel Molák     -  Josef Krcho     -  Miroslav Přibyl     -  Miroslav Homolka     -  
Ingrid Cirhanová     -  Zdeněk Malý     -  František Kubiš 
Ve volbách pro volební období 1998 – 2002 bylo v  naší obci zvoleno toto zastupitelstvo:. V abecedním pořadí        
               -----  Miroslav         ČURDA 
                                                                 ----  Věra               DAŇOVÁ 
                                                                 ----  Jan                 FIKAR 
                                                                 ---- Josef               KRCHO 
                                                                 ----  Pavel              MOLÁK 
                                                                 ----  ing.Jan            NOVÁK 
                                                                 ----  Miroslav          PŘIBYL 
                                                                 ----  Karel               STRNAD 
            ----   Tomáš            SUCHÁNEK   ml. 
 

 

Zastupitelé opět zvolili starostou Ing. Jana Nováka. Místostarostou byl zvolen Karel Strnad. 
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PROGRAM  OBNOVY  VESNICE . 

/  Rozvojový plán obce / 
 
Na základě tohoto Programu obnovy vesnice se obec přihlásila do Programu obnovy venkova.Na 
programy obnovy venkova vyčlení EU v r.1999 celkem 60 mil.ECU,což je přibližně 2 mld.Kč. 
Nové Obecní zastupitelstvo schválilo tento program 22.12.1998. 

A/ Osvěta,kultura a společenské akce 

1/ Obnovit vedení obecní kroniky. 
2/  Pravidelné vydávání místního Zpravodaje ( nejméně 4x ročně ) 
3/  Ztvárnění znaku obce a tím posílení sounáležitosti občanů k obci 
4/  Dovybavení Místní lidové knihovny 
5/  Propagace turistiky 
6/  Pořádání tradičních společenských akcí: a/ stavění a kácení májky 
                                                                       b/ oslavy Dětského dne 
                                                                       c/ Mikulášská besídka 
                                                                       d/ přebírání betlémského světla  
7/  Činnost zájmových spolků : a/ stabilizovat činnost Sdružení dobrovolných hasičů 
                                                  b/ účast ve fotbalových soutěžích dospělých a žáků 
                                                  c/ podpora rozšiřování sportovních aktivit-fitness,od- 
                                                      bíjená,aerobik aj. 
 
B/ Rozvoj hospodářství obce. 
1 /  Příprava plochy pro výstavbu 16 rodinných domků 
2 /  Podpora rozvoje živností,služeb a drobné průmyslové výroby 
3 /  Vybudování nového sociálního zařízení v kempu Jestřábí I. 
4 /  Podpora záměru školy jachtingu pro mládež 
5 /  Úprava cest a značení pro cykloturistiku 
 
C/ Zachování a obnova venkovské zástavby. 
1 /  Oprava návesní kapličky v Mokré 
2 /  Oprava a zprovoznění kašny v Mokré 
3 /  Oprava kostela – věž,střecha,fasáda + fasáda chrámové lodě 
4 /  Udržování drobných sakrálních staveb – kříže,kapličky,Boží muka 
 
D/ Úprava veřejných prostranství. 
1 /  Úprava veřejného prostranství v centru osady Mokrá 
2 /  Úprava místních komunikací a chodníků v sídle Černá v Pošumaví 
3 /  Oprava chodníků u bytových domů č.1 a 2 v Bližné 
4 /  Oprava autobusové čekárny v Bližné 
5 /  Dokončení úpravy hřbitova,oprava hřbitovní zdi a vstupní brány 
6 /  Úprava veřejného prostranství v Černé,výsadba okrasných stromů a keřů 
7 /  Rozšíření parkoviště před budovou Obecního úřadu 
 
 
E/ Doplnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury. 
1 /  Doplnění sportovního areálu v Černé: a/ výstavba víceúčelového objektu pro sportovní a spolkovou 
činnost                              
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                                                                            b/  vybudování dětského hřiště 
                                                                            c/  oprava turistické ubytovny 
2 /  Vybudování hřiště na odbíjenou v Bližné 
3 /  Výstavba vodovodu v Dolní Vltavici 
4 /  Prodloužení kanalizačního sběrače ČOV Černá do osady Jestřábí 
5 /  Výstavba domu pečovatelské služby v sídle Černá v Poš. 
6 /  Vybudování sběrného dvora na nebezpečné odpady v areálu VPS Marek 
7 /  Výstavba / rekonstrukce / hasičské zbrojnice 
8 /  Rekonstrukce veřejného osvětlení v Mokré 
9 /  Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dolní Vltavici 
 
F/ Obnova krajiny. 
1 /  Úprava veřejně přístupných pláží – a/ u Malého Lipna 
                                                               b/ u chatového tábora Jednoty 
                                                               c/ vedle areálu Jachtklubu 
                                                                d/ za kempem Jestřábí III. 
                                                                E/ u přívozu v osadě Kyselov 
 
2 /  Odbahnění a rekonstrukce rybníčku – požární nádrže v Bližné 
3 /  Výsadba ochranného pásu zeleně na návětrné straně u Letního kina 
 

 
Kaplička u Dolní Vltavice zv.Stini z r.1648. 
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Lípy u kapličky rovněž z r.1648 mají dnes ve výši 1 m objem 527 cm. 

 
 

HOSPODÁŘSKÝ  ŽIVOT. 
 
Kempy předány. 
   Na základě rozhodnutí Ústavního soudu definitivně přišla obec o kempy,veřejná tábořiště Jestřábí II.a 
III..Ty byly předány nové majitelce paní Marii Lomecké.Obec zde má svůj majetek,který majitelka 
odkoupí za znalecky stanovenou cenu. 
Vodné a stočné. 
  Spotřeba vody se neustále snižuje.Lidé se snaží šetřit kde se dá,ale výsledkem je pouze to,že cena 
vody se tím neustále zvyšuje.JVS to dokladuje vyššími náklady na energii,rozbor vody,chemikálie i 
mzdy. 
Od  1.7.1998 se cena vodného a stočného dostala na částku: 
- pro obyvatelstvo  18,64 
- pro ostatní           32,14 za krychlový metr vody 

Ze strany některých zastupitelů trvá nespokojenost s vysokými náklady a zbytečně vysokým ziskem 
pro 1.JVS. 

Pronájem AC Olšina. 
  Pronájem autokempu Olšina byl pro letošní rok prováděn dražbou anglickým způsobem tj.směrem 
nahoru.Vyvolávací  částka byla 700 tis.Kč,dražební jistota 50 tis.Kč,účastnícu museli být fyzické nebo 
právnické osoby na území ČR a celá vydražená částka byla splatná do 10 dnů po dražbě. 
Dražba proběhla 3.4. a zúčastnili se jí: 1/ Marek Semela 
                                                              2/ Pavel  Mai 
                                                              3/ Miroslav Hýbl. 
V dražbě zvítězil účastník č.3 Miroslav Hýbl z Chvalšin čp.184,který tento pronájem vydražil za 905 
tis.Kč. 
 
VPS otevřely sběrnu. 
Firma Veřejně prospěšné služby majitele Vladimíra Marka otevřela sběrnu druhotných surovin v  Horní 
Plané.Zde se vykupuje železo,barevné kovy a papír.Zdarma je možno odložit i sklo.Provozní doba je 
v sudém týdnu po – pá a v lichém týdnu út – so. 
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Motorizovaná pošta. 
Protože se od 1.9.1998 zavedlo motorizované doručování pošty,došlo k  přeřazení osad Bližná,Dolní 
Vltavice,Plánička a Muckov od pošty Černá pod poštu Horní Planá.V uvedených osadách se změnily 
rovněž poštovní směrovací čísla. 
Oznámení zásilky se nadále ukládá na poště v Černé.Důchodci,kteří nebudou zastiženi při výplatě 
důchodů ,budou mít důchod uložen na poště v Horní Plané a na požádání jim bude znovu doručen. 
Hraniční přechod otevřen. 
Ve dnech 14 – 16.8 byl z podnětu rakouské strany otevřen mimocelní přechod v prostoru Kyselov – 
Diendorf.Důvodem je umožnění vzájemné návštěvy občanů sousedních obcí,tj.Černé v Pošumaví a 
rakouských Schläglu a Aigenu na náboženských a kulturních akcích,konaných u příležitosti 
mariánského církevního svátku. 
Přechod je otevřen vždy od 9.00 do 12.00 hod.a od 14.00 do 19.00 hodin. 
Na základě povolení Celního úřadu Český Krumlov,Správy Národního parku a CHKOŠ Vimperk a 
referátu dopravy OkÚ Český Krumlov,bude dne 16.8.vyjímečně povolen přejezd státní hranice 
motorovými vozidly.Samozřejmě se předpokládá dodržení všech zákonných podmínek o cestovních 
dokladech a cestování do zahraničí. 
Vodohospodářská zařízení. 
 Na základě rozhodnutí Obecního zastupitelstva spravuje a provozuje vodohospodářský majetek 
obce,společnost 1.JVS a.s.České Budějovice. 

Základní údaje o zařízeních vodo. 

P o l  o ž k a V o d o v o d Kanalizace a ČOV 

Délka sítě v km 7,5 6,7 
Kapacita ČOV V EO  * ------ 3 350 
Počet připojených obyvatel 1 200 1 100 
Počet přípojek 203 170 
Voda dodaná do vodovodní sítě 
v tis.m 3 za rok 

73,5 139 

Průměrná spotřeba domácností 
v l na osobu 

53 

 Ekvivalentní obyvatelé 
 

   Podle vyjádření zástupců 1.JVS je naše obec charakteristická tím,že průměrná spotřeba domácností 
je zde extrémně nízká. 
Pro zajištění provozu a maximální efektivity je nutno sledovat technické parametry dodávek pitné vody a 
čištění odpadních vod.Technici JVS postupně v obci pomocí speciálních přístrojů prověřují vodovodní 
síť a zjišťují skryté vady a poruchy.Tímto způsobem bylo v Černé nalezeno a odstraněno několik 
skrytých poruch,které vedly k výrazným ztrátám.Výsledkem bylo pronikavé snížení výroby vody a další 
pozitivní efekt byl v tom,že ani v letošním extrémně suchém létě nebyl v Černé nedostatek vody. 
Investice do vodozařízení ,jakožto majetku obce jsou realizovány na základě schváleného plánu 
investic,který zpracovává společnost 1.JVS ve spolupráci s odborníky obce a schvaluje jej OZ. 
V obci se v minulém období realizovala řada drobnějších akcí,zejména na zařízeních a objektech,které 
měly za cíl především uvést zařízení do souladu s technickými požadavky a zlepšit kvalitu vody a 
bezpečnost provozu. 
Byla rekonstruována a zprovozněna ČOV na Bližné. 
Nejvýznamnější akcí však byla stavba ČOV a kanalizačních systémů,což umožnilo další rozvoj obce.I 
přes podporu státu znamenala tato akce velké zatížení pro obecní rozpočet. 

Použito materiálů 1.JVS z 11.9.1998 
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Kemp Jestřábí II.byl z rozhodnutí Ústavního soudu předán pí.Lomecké. 

 
Pohled na jezero – vlevo dole pod horizontem kempy Jestřábí. 

 

 

PÉČE  O  OBYVATELSTVO. 
 
Nájemné v bytovém domě. 
  Podle smlouvy o poskytnutí státní dotace na výstavbu 11 bytů vyplývá,že je nutno od nájemníků 
vybírat věcně usměrňované nájemné ve výši trojnásobku základního nájemného.Zastupitelstvo může 
stanovit jakoukoliv výši nájemného,limitovanou trojnásobkem základního nájemného. 
  Zastupitelé nakonec schválili požadovat od nájemníků dvojnásobek. 
Ordinace pronajata. 
Praktickým lékařem pro dospělé obyvatele je v naší obci MUDr.Štítnický.Vedle této ordinace má na 
starosti i obec Hořice. 
Prostory ve Zdravotním středisku v areálu Mateřské školy mu byly pronajaty od obce za cenu 5 000 Kč 
ročně. 
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Bytový dům č.21 postavený ve volebním období 1994 – 1998. 

 

ŠKOLSTVÍ. 
 
Základní škola. 
 
V trojtřídní ZŠ mohou všechny děti naší obce vychodit 1 – 5 ročník a vedle základního učiva se věnovat 
i svým zájmům. 
Ředitelkou školy je paní Bohumíra Smolenová,která vyučuje 2. a 3 .ročník,dále učitelky paní Věra 
Daňová,která učí 1. a 5. ročník a sl.Michaela Rokosová vyučující 4. ročník.Ve školním roce 1997/98 
nemusel nikdo opakovat ročník a stejně tak nemusela být snížena známka z chování. 
ZŠ poskytla přehled průměrných známek u vybraných předmětů: 

 
Český jazyk Matematika Prvouka 

1.ročník 1,2 1,16 1,1 
2.ročník 1,8 1,9 1,5 
3.ročník 1,8 1,7 1,6 
4.ročník 2,0 1,9 1,6 
5.ročník 1,6 1,6 Přírodopis 1,3 

 
                 Žáci ukončující 5.ročník odcházejí na druhý stupeň do Horní Plané nebo Frymburku.V tomto 
roce jedna žákyně odešla studovat na víceleté gymnazium do Českého Krumlova. 
Ve škole pracují i kroužky,které rozvíjí zájmy žáků.Pracuje zde kroužek německého jazyka,který vede 
učitelka M.Rokosová,dramatický a recitační kroužek pod vedením ředitelky školy,dyslektický kroužek 
vede paní učitelky Věra Daňová.Až do onemocnění vyučujícího se učilo na škole i náboženství. 
Dětí však stále ubývá.Do první třídy bylo zapsáno pouze 5 dětí.Bude-li nedostatek žáků,nepodaří se 
trojtřídní školu udržet. 
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SPORT  A  ZÁBAVA. 
„ Hry na hranici – bez hranic ˝. 
   Jedná se o soutěžní hry,kterých se zúčastňují vždy dvě obce z ČR / Černá v Pošumaví a Horní Planá 
/,dále dvě obce z Rakouska a tři obce ze SRN. 
V pořádání her se střídají,každý rok jiný stát.V tomto roce se uskutečnily hry v Horní Plané.Zúčastnilo 
se družstvo z Černé,Horní Plané,Urlichsbergu / Rakousko /,z Tiefenbachu a Neureichenau / obě SRN /.  
Za naší obec soutěžili: Ruso J. -  Holub V.  – Rolčík J.   -  Nováková K.  – Kantorová V.    Pekárková P. 
Členy realizačního týmu byli Jana Voldřichová,Michaela Rokosová,Tomáš Kubec a Jan Novák. 
 

RŮZNÉ. 
 
Na tomto místě si dovolím věnovat část prostoru v kronice ukazatelům úrovně růstu mezd,spotřeby 
potravin a některých základních údajů o hospodářském vývoji v ČR.Myslím si,že seznámení s ukazateli 
a jejich porovnání v jednotlivých letech nemůže být v obecní kronice na škodu. 
Mzdová úroveň podle odvětví – rok 1998. 
- peněžnictví a pojišťovnictví                                 -  21 168 Kč 
- velkoobchod                                                            -  16 235,- 
- dobývání uhlí                                                           -  14 884,- 
- výroba a rozvod elektřiny                                         - 14 510,- 
- výroba motorových vozidel                                      -  14 154, 
- výroba kovů                                                             -  13 576,- 
- pošty a telekomunikace                                           -  13 173,- 
- pozemní doprava                                                     -  12 137,- 
- stavebnictví                                                              -  12 076,- 
- veřejná správa                                                         -   12 061,- 
- výroba strojů                                                            -   11 989,- 
- výroba vlákniny a papíru                                          -   11 799,- 
- výroba zdravotnických a optických přístrojů             -  11 090,- 
- zdravotnictví                                                             -     9 946,- 
- školství                                                                      -     9 851,- 
- dřevařský průmysl                                                     -     9 614,- 
- lesnictví a těžba dřeva                                               -     9 584,- 
- zemědělství                                                                -    9 146,- 
- pohostinství a ubytování                                             -    8 940,- 
- maloobchod                                                                 -   8 601,- 
- textilní průmysl                                                            -    8 536,- 
- kožodělný průmysl                                                       -   7 986,- 
- oděvní průmysl                                                            -   7 484,- 

       CELKEM    PRŮMĚR                                             -  11 693,- Kč 
 

 Údaje čerpány z ROČENKY HN 2000 
 

Jak jsem již uvedl v úvodu,týkají se tyto údaje celostátního průměru.Tyto platy však zdaleka nejsou 
dosahovány v naší oblasti,zaměstnanci i v naší obci se musí spokojit s platy pod průměrem jednotlivých 
odvětví. 



 37 

Platy podnikajících občanů nejsou v těchto ukazatelích zahrnuty a jejich úspěšnost se hodnotí 
především ziskovostí,o čemž má přehled pouze Finanční úřad.V kronice se většinou objeví to,jak jsou 
podnikatelé úspěšní ve své činnosti,jakou mají v obci pověst a úroveň. 
 
Struktura vydání domácností v % - 1998.          

Vydání za 
zaměstnanci samost.činní zemědělci důchodci 

výživa 20,4 22,0 21,2 31,7 

Alkohol.nápoje 
2,8 3,1 3,1 3,1 

Odívání,obuv 
6,1 7,6 6,3 4,5 

bydlení 14,7 18,5 12,6 26,0 
Provoz domácn. 7,0 7,9 9,2 8,3 

Osobní potřeby 
4,3 4,8 3,9 4,8 

Doprava a spoje 
9,6 9,6 10,8 6,2 

Kult.vzděl.sport 
8,5 11,1 7,1 6,4 

Daně,platby 
26,7 15,4 25,8 9,0 

 

 Údaje čerpány z ROČENKY HN 2000 
V tabulce se můžeme pozastavit nad údajem výživy u důchodců.Podle zkušeností víme,že důchodci 
v řadě případů pomáhají rodinám svých dětí a to nejenom v oblasti výživy. 
 

 
Spotřeba potravin v kg – v jednotlivých letech. 

potraviny 1990 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

maso 96,5 84,3 81,2 82,0 85,3 81,5 82,1 

Tuky a oleje 25,2 23,4 23,3 22,7 22,8 25,5 25,9 

Mléko a výrobky 256,2 190,1 191,9 187,8 199,2 195,2 197,1 

Vejce ks 340,0 318,0 308,0 290,0 276,2 311,0 319,0 

Obiloviny/v mouce/ 114,9 118,2 116,9 115,7 113,8 107,9 104,9 

cukr 44,0 38,9 38,6 38,9 39,5 39,1 37,6 

brambory 77,9 84,0 78,0 76,5 77,2 76,0 76,1 

Ovoce v čerstvém 59,7 72,7 71,5 72,1 73,5 71,5 72,5 

Zelenina v čerstv. 66,6 74,2 75,8 78,0 79,5 81,1 82,2 

Alkoholické nápoje 177,2 176,7 180,0 180,2 181,1 185,6 185,3 

 

 Údaje čerpány z ROČENKY HN 2000 
  
   Jak je z tabulky patrno snižuje se spotřeba masa a mléčných výrobků.U masa se přitom uvnitř 
kategorie více přešlo na drůbež,u mléka si dovolím tvrdit,že by spotřeba měla být vyšší.Pozitivní je 
fakt,že se zvyšuje spotřeba ovoce a zeleniny,přestože jejich ceny nejsou zrovna nízké.Z vlastní 
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zkušenosti však znám,že řada rodin si koupí zeleninu a ovoce na úkor jiných potravin.Alkoholické 
nápoje i když citelně podražily,stále si udržují svou hranici a prakticky spotřeba ještě vzrostla. 
 
Základní údaje hospodářského vývoje v %. 

R O K 
Zemědělská 
výroba  

Průmyslová 
výroba 

Stavební 
výroba 

Byty předané 
do užívání Hrubá mzda 

1989 100 100 100 100 3 110 

1990 97,7 96,5 97,4 81,0 3 286 
1991 89,0 75,5 70,6 75,8 3 792 
1992 78,3 69,5 84,5 66,1 4 644 
1993 76,5 66,0 78,3 57,2 5 817 
1994 71,9 67,5 84,1 33,0 6 894 
1995 75,5 73,5 91,2 23,0 8 172 
1996 74,5 75,0 96,0 25,5 9 676 
1997 70,7 78,5 92,3 28,9 10 691 
1998 71,2 80,9 85,8 38,6 11 693 

 Údaje čerpány z ROČENKY HN 2000 
  Pohledem do tabulky vidíme,že žádný z důležitých ukazatelů nedosáhl úrovně roku 1989.Je škoda,že 
žádný takový ukazatel není k dispozici v rámci obce,můžeme se jen domýšlet a spekulovat.Každopádně 
zemědělská a průmyslová výroba dosahují sotva pětiprocentní úrovně,stavební výroba je na tom o 
poznání lépe. 

 

 
Zimní pohled na objekty pily – firmy Mil.Novotného a Štefana Smolena. 

Dříve areál Státních statků. 
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POČASÍ. 
 
Leden        - průměrná teplota kolem –2°C,ve druhé polovině měsíce sněží / leží 
25cm sněhu / a jsou rovněž i větší mrazy/ -6 až –8  °C/.Sněžilo v 9 dnech a pršelo ve 4 dnech. 
 
Únor          - hned první den je mráz – 19°C,ale rychle ustává,asi 5 dní je oteplení . 

                         Prší,pak přichází sněžení a do 10.2 napadne 50 cm sněhu a rovněž mrazy jsou i přes 
den,stále sněží a vyvrcholením je 17.únor,kdy leží 70 cm sněhu,celý den a noc je silná sněhová vánice 
a silnice jsou naprosto neprůjezdné – silničáři nestačí ,je to doslova kalamita,s mírným oteplením však 
dále sněží a 24.2 máme v obci 90 cm sněhové pokrývky.Ke konci se otepluje,ale 70 cm sněhu zůstává 
ležet.Celkově sněžilo v 16 dnech. 

Březen     - měsíc je již teplejší,střídá se déšť se sněhem,ráno jsou mrazíky,ale přes den je poměrně 
teplo- toto proměnlivé počasí trvá prakticky celý měsíc 
Duben       - ranní teploty kolem + 4 °C a přes den kolem +12°C,v polovině měsíce se mírně 
ochlazuje,ale od 25.4 přichází  velmi teplé počasí během dne,i když ranní teploty jsou kolem +4°C 
Květen      - polojasné počasí často s deštěm,teploty kolem 15°C přes den – tak vypadá prvních 23 dní 
května,zbytek měsíce je jasno a velmi teplo / přes 25 °C/ 
Červen     - pokračuje vysokými teplotami občas přerušovanými deštěm,zejména v první dekádě,teploty 
pak kolísají a rovněž počasí je proměnlivé.Pršelo v 8 dnech. 
Červenec - do 7.7 jsou skutečně vysoké tropické teploty,které se pak o téměř 15 °C snižují a následuje 
5 dní intenzivního deště,který je největší dne 10.7 s teplotou 10°C.Období od 17 do 25.7 je opět velmi 
teplé / snad nejvíce bylo 19.7,kdy teplota na slunci vystoupala k 50°C/.Do konce měsíce je 
polojasno,ale jsou teplé dny i noci. 
Srpen        - začíná jasným slunečným počasím s vysokými teplotami celou první dekádu.11.8 je 
pozorováno úplné zatmění slunce ! VIZ DÁLE ! 
Druhá dekáda je oblačná s nižšími teplotami,což až na malé vyjímky trvá do konce měsíce.Celkově byl 
srpen chladnější než červenec. 
Září           - tento podzimní měsíc byl poměrně slunečný a teplý.Většinou se teploty pohybovaly nad 
20°C,což je za posledních mnou sledovaných 20 let druhé nejteplejší září.To úplně nejteplejší bylo 
v r.1994. 
Říjen         - teploty jsou stále poměrně příznivé,i když je oblačno a občas prší,teprve od 16.10 přichází 
ranní mrazy,které však po pěti dnech mizí,ranní teploty jsou kolem 8°C a denní kolem 12°C. 
Listopad   - stále jsou ranní i denní teploty příznivé,sníh postrašil den před sv.Martinem.Mrazy začaly 
od 14.11 a smírným sněžením trvá takovéto počasí do konce měsíce. 
Prosinec  - teploty kolem bodu mrazu,přes den kolem +5°C.Od 14.12 začínají mrazy a 
sněží.Vyvrcholením je 23.12,kdy je v Černé naměřena teplota – 22,7°C.Přes vánoce mrazy trvají,dne 
26.12 je velmi silná vichřice se sněhem a deštěm,ke konci měsíce leží 45 cm sněhu. 
      Celkově to byl rok od počátku 90 tých let pátý nejteplejší a srážkově průměrný.Nejteplejší měsíc byl 
červenec a v něm výše uvedený 19 den. 
Nejchladnějším měsícem byl únor,i když jako den byl nejchladnější 23.prosinec. 
Celkově v 77 dnech pršelo a v 53 dnech sněžilo. 
Úplné zatmění slunce. 
Již dlouho dopředu jsme byli všemi sdělovacími prostředky upozorňováni na nastávající úplné zatmění 
slunce.Vědci měli již mnoho měsíců předem propočteno,že úplné zatmění slunce nastane 
11.srpna.Lidem bylo doporučováno opatřit si pro tento účel speciální brýle,nebo použít začouzená 
sklíčka,či jiné prostředky,aby nedošlo k poškození zraku. 
Přestože bylo zatmění slunce lépe viditelné v jiných zeměpisných šířkách a řada cestovních kanceláří 
pořádala pro tento účel zájezdy,bylo dobře pozorováno i u nás. 
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11.8 byla středa,ale protože byla doba prázdnin a dovolených,soustředilo se na pozorování velké 
množství lidí.Nebránilo to však ani v pracovním procesu a tak lze říci,že zatmění pozoroval kromě 
kojenců a batolat snad každý. 
I v mé rodině jsme se na tento úkaz připravovali.Neměli jsme však ani brýle,ani sklíčka a tak jsme 
použili CD disky,které svůj účel splnily a zatmění jsme přes ně viděli velmi dobře.Již před samotným 
aktem zatmění jsme na sobě pozorovali určité psychické napětí.V době přicházejícího zatmění a během 
něho se jakoby úplně zastavil život.Utichlo veškeré ptactvo včetně drůbeže,nervózní byli psi a  kočky,a 
jak konstatovali včelaři,přestali létat i včely. 
V samotném průběhu se postupně začalo stmívat,teplota poklesla a najednou nebyla tma,ale 
šedobílo.Všech se nás zmocnil neopakovatelný pocit něčeho,co jsme ještě nepoznali,snad i obava ,co 
by mohlo přijít.Pak ale začalo sluníčko znovu kousek po kousku vykukovat a za chvíli pokračoval 
normální den,i když se sníženou teplotou.Akt zatmění nám však pocitově zůstal ještě minimálně ten 
den.Zřejmě již za svého života další zatmění slunce neuvidíme. 
 

 
Zatmění dlouho nebude,ale krásný západ slunce uvidíme mnohokrát. 

 

 

OBYVATELSTVO. 
 
K 1.1.1999 bylo v obci Černá v Pošumaví  evidováno 836 obyvatel.V tomto roce přišlo na svět 10 dětí a 
naopak jsme se rozloučili s 9 občany. 

Narodily se tyto děti: 
  8.  3        -   Erik POMAJZL                     -   Šárka Pomajzlová a Václav Pitra,Bližná 5 
10.  3        -   Miloš HAMMERLINDL         -    Adéla a Miloš Hammerlindovi,Černá 21 
17.  4        -   Nicola BRENNEROVÁ        -     Pavla a Pavel Brennerovi,Černá 123 
20.  4        -   František VAJLÍK                 -    Hana a František Vajlíkovi,Černá 40 
  1.  5        -  Tereza KALIJÁNKOVÁ         -    Žaneta Kalijánková a Karel Vít,Muckov 17 
21.  5        -   Alena HOLUBOVÁ               -   Alena a František Holubovi,Černá 9 
  2.  7.       -   Anna JENŠOVSKÁ              -   Jana Vlčková a Josef Jenšovský,Černá 79 
16. 7         -   Martin TRAXL                       -   Martina a Luboš Traxlovi,Muckov 25 
10.  9        -   Pavel STRNAD                     -   Alena a Pavel Strnadovi,Černá 21 
19.10        -   Karolína PECHOVÁ              -   Dana Pechová,Černá 36 
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Zemřeli tito občané: 
13.  2        -   Vladimír VYŠOHLÍD              -   pracoval v Tuhových dolech,byl velmi dobrý 
                                                                        modelář,pracoval s dětmi,bylo mu 53 let 
14.  5        -   Růžena VÁLOVÁ                   -   ve věku 77 let,z Bližné 
27.  6        -   Josef TROJÁK                       -   bylo mu 94 let a bydlel zde poslední rok u 
                                                                        své dcery Anežky Šuranové 
22.  7        -   Žofie RIZÁKOVÁ                    -   bylo jí 78 let,z Černé 
28.  8        -   Anežka TROJÁKOVÁ            -   bylo jí 77 let a odešla 2 měsíce po svém  
                                                                        manželovi,společně bydleli u Šuranů 
29.  8        -   František SEIDENGLANZ      -   snad každému v širokém okolí známý pod 
                                                                        přezdívkou „ miglanc „,pracoval v zeměd. A 
                                                                        humor ho neopouštěl,bylo mu 78 let 
 5.10         -   František BÁRTA                   -   zemřel ve věku 42 let,pracoval v Sodovkár- 
                                                                        ně,známý pod přezdívkou „pihlovák „ 
 7.11         -   Marie ŠTĚRBOVÁ                 -   73 let,dlouhá léta ve skladu náhrad.dílů u  
                                                                        statku 
17.12        -   Martin DRTINA                       -  zemřel tragicky při autonehodě poblíž Koso- 
                                                                        va u Č.Budějovic,byl mladý 30 let 
 
         Protože se přihlásilo do obce celkem 25 lidí a naopak se jich 26 z pobytu odhlásilo,byl stav ke 
konci roku 1999 opět celkem 836 obyvatel. 
 

 

 
Zastupitelstvo ve volebním období 1998 – 2002 

 
 

Finanční oblast obce 
 
Na následujících stránkách přehled základních ukazatelů obce – příjmy a výdaje 
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Daň z příjmu právnických osob 
75O tis.Kč 

Daň z příjmů za obec 
1 100 ,- 

Pronájem pozemků 
315 ,- 

Pronájem ostatní 
2 585,- 

Daň z příjmů fyzických osob 
625,- 

Daň z nemovitosti 
900,- 

Správní poplatky 
5,- 

Rekreační poplatky 
550,- 

Poplatek ze psů 
20,- 

Poplatek z veřejného prostranství 
600,- 

Poplatek ze vstupného 
5,- 

Poplatek z ubytovací kapacity 
120,- 

Úhrady za dobývací prostor 
20,- 

Dotace od Okresního úřadu 
118,- 

Příjmy z úroků 
30,- 

Prodej pozemků 
600,- 

Prodej ostatních nemovitostí 
123,- 

Příjmy z poskytnutých služeb 
279,- 

Splátky půjček 
245,- 

Poplatky za výherní automaty 
20,- 

Ostatní dotace 
70,- 

Převod ze sociálního fondu 
30,- 

Převod zůstatků z běžného účtu 
1 176,- 
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Převod z prodeje akcií 
65,- 

CELKEM  PŘÍJMY 11 021 tis.Kč 

Místní komunikace + zimní údržba 
1 450 tis.Kč 

Turismus 
430,- 

Pitná voda 
120,- 

Odpadní voda 
1 000,- 

Veterinární služby 
10,- 

Podnikání v zemědělství 
1 240,- 

Mateřská škola 
410,- 

Základní škola 
305,- 

Stravování MŠ + ZŠ 
407,- 

Hudební škola 
43,- 

Místní knihovna 
62,- 

Sbor pro občanské záležitosti 
50,- 

CR + tělovýchova 
20,- 

Bytové hospodářství 
1 212,- 

Veřejné osvětlení 
200,- 

Pohřebnictví 
10,- 

Církevní památky 
260,- 

Sběr a odvoz odpadu 
240,- 

Vzhled obce a VPP 
465,- 

Veřejně prospěšné práce 
328,- 

Zdravotní středisko 
60,- 
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Hasiči 
88,- 

Místní zastupitelské orgány 
465,- 

Činnost místní správy 
2 113,- 

Podnikání v lesích 
10,- 

Reserva 
23,- 

Celkem výdaje 11 021 tis.Kč 

 
Ve výše uvedených tabulkách jsou znázorněny příjmy a výdaje z rozpočtu na rok 1999. 
 
 
Vyhlášky vydané obcí. 
1/ Vyhláška o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu pro 
správní území Černá v Pošumaví – pod poř.číslem 2/99 
    Tato obecně závazná vyhláška hovoří o vytvoření „ Účelového fondu rozvoje bydlení Obce Černá 
v Pošumaví“ / dále jen fond /. 
Tento fond byl zřízen na základě dohody s Okresním úřadem Český Krumlov o poskytnutí návratné 
finanční výpomoci na opravy a modernizaci bytového fondu dle programu poskytování státních půjček. 
Zdroje fondu tvoří: 
- výchozí zdroj,tj.státní půjčka na opravy a modernizaci bytového fondu 
- splátky půjček poskytnuté obcí vlastníkům obytných budov a úroky z nich 
- splátky půjček přijatých a použitých obcí pro vlastní bytový fond a příslušný úrok ve výši 3%  p.a. 
- nejméně 50% prostředků z příjmů z prodeje bytových domů a bytů z majetku obce podle 

jednotlivých let 
- případná dotace nebo výpomoci z rozpočtů OkÚ na uvedené účely a finanční příspěvky sponzorů 
 

Druhy poskytovaných půjček. 
 

Účel půjčky Splatnost r. Úroky % Max.tis.Kč 

Obnova střech a krovů 
4 7 50 

Obnova fasád 
4 7 50 

Zateplení budov 
4 7 50 

Výstavba chybějícího sociál.zařízení 
4 7 50 

Přechod na ekologické vytápění 
4 7 50 

Výstavba chyběj.nebo 
rekonstr.nedostateč.inženýrských sítí 

4 7 50 
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Zřízení malé ČOV ke stávajícímu domu 
6 7 50 

Půdní vestavba bytu/min.34 m2 
6 7 80 

Přestavba domu-vznik bytu min.34 m2 6 7 80 

 
 
 
Další podmínky půjčky: 
- příjemci půjček mohou být pouze vlastníci domů na bydlení ve správním území Obce Černá 

v Pošumaví 
- půjčku lze použít výhradně k úhradě stavebních materiálů a prací na obytných domech nebo bytech 
- poskytuje se pouze v souladu se schváleným územním plánem Obce a stavebními předpisy 
- komisi tvoří: starosta – předseda finanční komise – předseda kontrolní komise – předseda stavební 

komise – ekonom Obecního úřadu. 
           Ve vyhlášce je dále uvedena řada podrobností a podmínek týkajících se předmětu 
půjček.Vyhlášku schválilo Obecní zastupitelstvo a nabývá platnosti 1.6.1999. 
Obec na základě informace od Ministerstva pro místní rozvoj založila zvláštní účet,na který asi po dvou 
měsících došla částka ve výši 700 tis.Kč.určená pro Účelový fond na podporu bydlení. 
2/ Vyhláška  -Tržní řád  - pod poř.č. 3 / 99 
Tato vyhláška specifikuje místa pro stánkový prodej zboží a poskytování služeb.Upřesňuje kapacitu a 
vybavenost tržišť a pravidla k provozu tržiště,dále práva a povinnosti provozovatele a prodejce a 
udržování čistoty a bezpečnosti na tržištích. 
3/ Vyhláška  - O zimní údržbě místních komunikací – pod poř.č. 4 / 99 
Vyhláška určuje na kterých místních komunikacích se v zimním období nezajišťuje sjízdnost a 
schůdnost a kde se zajišťuje pouze pluhováním. 
Vůbec se nezajišťuje na úsecích: Bližná – Jestřábí------- Černá – Slavkovice – Muckov rozcestí--------- 
Jestřábí penzion Jitka – Radslav----------- Mokrá-chatová osada Na Výsluní – Olšov-----------Muckov 
Emry – směr Světlík-------------Muckov – dům Dirbáka-Hořice------------- ve všech chatových osadách. 
Pluhováním se sjízdnost zajišťuje pouze na trasách: Bližná- Radslav 
                                                                                    Černá-Jestřábí-penzion Jitka 
 
Zřízena přestupková komise. 
Při Obecním zastupitelstvu a pro potřeby obce byla vedle stávajících komisí zřízena nová: komise 
přestupková 
Předsedou byl zvolen p.Miroslav Přibyl a členy tvoří Mgr.Jaroslava Smejkalová/právní útvar 
JUDr.Kracíka/,Suchánek Tomáš ml. A tajemník Josef Mikeš. 
 
Internetové stránky. 
Od června 1999 existují internetové stránky naší obce pod značkou www,Lipensko,cz . 
Návštěvnost stránek je zatím dvakrát vyšší než na obdobných internetových stránkách Český Krumlov 
za celý rok.Jakou představu naší obce na stránkách prezentovat a připravovat podklady,k tomu byla 
vytvořena pracovní skupina ve složení Pavel Molák,Josef Mikeš,Vladimír Rolčík.Ke spolupráci byla 
přizvána i firma FOP ing.Josefa Černého. 
Sdružení lipenských obcí /SLO /. 
Obec Černá v Pošumaví převzala začátkem tohoto roku předsednictví ve SLO.Jednotlivé obce se 
postupně v předsednictví střídají a starosta příslušné obce je zároveň předsedou SLO. 
SLO je uskupení osmi obcí s připojenými osadami,kde žije přes 10 300 obyvatel,jejichž počet se v letní 
sezóně zvyšuje až 10 x.Účelem Sdružení je hájit zájmy obcí na březích Lipenského jezera a chránit 
životní prostředí,přírodu,čistotu vody,starat se o cestovní ruch a rekreaci. 
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Sdružení lipenských obcí tvoří ----- Černá v Pošumaví,Vyšší Brod,Loučovice,Přední Výtoň,Lipno nad 
Vltavou,Frymburk,Horní Planá a Nová Pec. 
Sdružení má svou regionální kancelář ve Frymburku,která se stala součástí Regionální agentury 
Šumava ve Stachách,neboť je zastoupeno ve Sdružení šumavských obcí. 
SLO má kontakty s rakouskou a německou stranou a ve spolupráci s Euroregionem Šumava – 
Bavorský les se významně zasadilo o otevření  hraničních přechodů v Přední Výtoni a Zadní Zvonkové. 
V této době SLO požádalo o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na tzv.“Internetový 
informační systém Sdružení lipenských obcí“. 
Nezaměstnanost. 
V současné době poměrně vzrůstá nezaměstnanost.Podniky končí svou činnost anebo se 
tzv.restruktualizují a přitom propouští zaměstnance.Sehnat dnes práci pro lidi nad 5O let je velmi 
obtížné a v naší obci už úplně nemožné.Většina lidí musí za prací dojíždět,přesto je obec Černá 
v Pošumaví se svou nezaměstnaností 20,4 % na  posledním místě v okrese Český Krumlov.Miniregiony  
Hornoplánsko a Vyšebrodsko trvale vykazují vysokou nezaměstnanost již od počátku. 

 
 

 

HOSPODÁŘSKÝ  ŽIVOT. 
Vlastník akcií. 
Obec je vlastníkem 744 ks akcií Jihočeské energetické a 189 ks akcií Jihočeské plynárenské 
společnosti.Jde celkově o částku 3 200 tis.Kč.Jihočeské obce koordinují svůj postup prostřednictvím 
svých zástupců ve Valné hromadě Jihočeské elektrárenské a plynárenské,tak,aby byla dosažena co 
nejvyšší cena. 
Obecní lesy. 
Obec má v pomocné evidenci zapsáno cca 350 ha lesa,které získala v r.1948 od státu přídělem po 
zaniklých lesních družstvech.Tyto lesy v současnosti obhospodařují Lesy České republiky.Pro obec by 
tyto lesy byly v budoucnu nejen zdrojem příjmů,ale i dřevní hmoty pro vytápění obecních a jiných 
objektů. 
Prodej majetku v kempech. 
Ve veřejných tábořištích Jestřábí I.a II. ,které získala paní Marie Lomecká,zůstal obecní majetek,který 
obec nabídla jmenované k odkoupení.Paní Lomecká požádala pouze o odkoupení vodního zdroje 
v Lomečku.Chce započít s výstavbou dvou sociálních zařízení a počítá přitom s využitím vodního zdroje 
z vodovodu Jestřábí – Bližná.Obecní zastupitelstvo však vyjádřilo nesouhlas. 
V dalších jednáních se přece jen podařilo dohodnout a majetek prodat za stanovenou cenu 400 tis.Kč 
ve splátkách po dobu 4 let / vždy po 100 tis.Kč /.Stavby a zařízení byly prodány nejen Marii 
Lomecké,ale i Marii Beránkové,Jiřímu Adamovičovi a Haně Škardové. 
Prodej majetku na Mokré. 
Již v roce 1993 byla nabídnuta k pronájmu hospodářská část domu čp.5 na Mokré,ale po určitých 
jednáních se nakonec nikdo nepřihlásil.Byla proto nyní učiněna nabídka k prodeji,aby objekt dostal 
majitele a byl využíván.Zastavěná plocha a též plocha prodávaného pozemku činí 322 m2.Dvůr by pak 
měl zůstat obecní.Další pozemky k této nemovitosti nejsou,ale je snaha získat sousedící pozemky od 
Pozemkového fondu.Znalecký posudek ocenil tuto stavbu na částku 379 050 Kč.Zastupitelstvo 
rozhodlo,že by se cena měla snížit a odsouhlasilo snížení o 50% tj.na částku 189 500,-Kč.Poté však 
vešla v platnost nová vyhláška o oceňování staveb a pozemků,podle které se tato dříve znalecky 
stanovená cena zvyšuje o 100 tis.Kč.Zastupitelstvo však přesto odsouhlasilo cenu původní. 
Cena vodného a stočného. 
Jak se již stalo pravidlem znovu se zvyšují ceny vodného a stočného a to od.1.4.1999 a to na částku 
celkově pro: domácnosti   -  23,10 Kč za m3 
                                         Ostatní          - 32, 15 Kč za m3 
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   Je tendence,aby se postupně ceny srovnaly a proto se cena pro domácnosti zvyšuje větším 
procentem. 
Výběrové řízení na kemp Olšiny. 
       Na nájemce kempu „ V Olšinách „ bylo vypsáno výběrové řízení,neboť po negativních 
zkušenostech z minulých let byla vyloučena dražba i obálková metoda.Při těchto způsobech výběru 
kandidáta ,nabízeli někteří zájemci vysoké částky nájmu,čímž nakonec zvítězili,ale podmínky platby pak 
byly velmi svízelně Obcí vymáhány a částečně i nezaplaceny. 
Pro letošní rok byly změkčeny podmínky v úhradě nájemného,aby šanci dostali i místní občané,čímž by 
se zvýšily pracovní příležitosti a daně by zůstaly v obci. 
Pronájem byl stanoven na 3 roky,protože stále není vyjasněno v jakém stádiu je vypořádání restitučních 
nároků. 
Po tajném hlasování se vítězem výběrového řízení stal místní občan p.Josef Krcho st.,který je shodou 
okolností i zastupitelem obce. 
Prodejna v Bližné. 
V osadě Bližná prodávala v místní smíšené prodejně paní Růžena Provodová,která byla nájemcem 
Spotřebního družstva Jednota Kaplice.Po odstoupení z nájmu zůstala prodejna bez prodavače a SD 
Jednota se situaci snažilo řešit prodejem obci Černá v Pošumaví.Nabídla částku 800 tis.Kč a protože 
obec má zájem,aby se obchod v místě udržel ,zastupitelé s koupí souhlasili.Obec nakonec odkoupila i 
zařízení prodejny v hodnotě 29 884 Kč. 
Tuto prodejnu vystavěla obec před 27 lety svépomocí za vlastní prostředky v tzv.“Akci Z „ a nyní si jí 
musela koupit zpět. 
 

ÚPRAVA  OBCE. 
 
Oprava kaple a kašny v Mokré. 
Mezi celou řadou opravených církevních památek v katastru naší obce patří i kaple v osadě Mokrá.Byla 
vystavěna v novogotickém slohu v roce 1849 a postupně,především po druhé světové válce,začala 
chátrat a docházelo k její devastaci.V sedmdesátých letech jí používal tehdejší MNV jako prostor pro 
sklad stavebního materiálu a nářadí.Teprve nyní,kdy dochází k celkovému obratu v náhledu na nutnost 
zachování těchto památek pro budoucí generaci,začaly se církevní památky,a to především zásluhou 
bývalých rodáků,dnes rakouských občanů,opravovat. 
    Kaple na Mokré byla ve stavu,kdy bylo nutno provést prakticky generální opravu.Byly tedy osloveny 
čtyři firmy,z nichž zvítězila firma KOHOUT COMPANY,s.r.o,která nabídla nejnižší cenu 720 105 Kč bez 
DPH a jako jediná dodržela termín výstavby.Stavba byla v letošním roce dokončena,ovšem náklady 
byly vyšší než původně očekávané.Bylo to kompenzováno jednak dotací z  fondu Phare a z Fondu pro 
obnovu venkova ve výši 336 tis.Kč a od vlády Horního Rakouska přišel příspěvek 50 tis.ATS / cca 125 
tis.Kč /. 
Na kapličce,která je opatřena mřížovými vraty je nápis Glück auf – Zdař Bůh,vnitřek je vybaven obrazy a 
ze severní strany postaven kovový kříž. 
Do kaple byl umístěn zvon,který byl vyroben ve zvonařské dílně Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku 
u Přerova.Ta také provedla dne 25.3.1999 kolaudaci původu a pravosti zvonu.Výtvarnou výzdobu zvonu 
provedla ak.sochařka Věra Kunčarová.Na zvonu je z jedné strany nápis Barbara a na protilehlé straně 
Obec Černá v Pošumaví 1988,pod nápisem je znak rodiny Dytrychovy,kartuše,čili dekorativní výzdoba 
a větvička thuje.Zvon má hmotnost 28 kg a jeho průměr je 355 mm.Podle certifikace je zvon velmi 
zdařilý a má jasný,čistý a vyrovnaný zvuk. 
Současně s opravou kaple byla opravena i místní návesní kašna. 
Vzhled osady Mokrá se tímto počinem opět vylepšil. 
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Výstavba cyklostezky. 
V katastru obcí Horní Planá a Frymburk se započalo s výstavbou cyklostezek.Buduje se podle 
schváleného plánu a provádí firma STRABAG.V našem katastru bude položena balená drť z  obce 
Černá přes Slavkovice na křižovatku u Muckova a dále z křižovatky Na Jamách kolem hájenky až 
k rybníku a odtud zpevněným povrchem prosívkou na Liščí vrch.Zhruba touto trasou povede 
cykloturistická stezka přes katastr naší obce. 
/ Více v dalších letech /. 

 
Cesta na Slavkovice je určenou cyklostezkou v rámci katastru území obce. 

 

 
Kaplička na Radslavi před celkovou opravou. 
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Kaplička na Radslavi po celkové opravě v r.1999. 

 

ŽIVOTNÍ  PROSTŘEDÍ. 
 
Sběrný dvůr. 
Svojí činnost zahájil sběrný dvůr / dále SD /,kde je možno za určitý poplatek odkládat nebezpečný – N -  
a ostatní – O odpad. 
Nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních typových kontejnérů,označených identifikačním listem 
odpadu.Svým provedením a v kombinaci s technickým vybavením SD zabezpečují,že odpad do nich 
vložený je chráněn před nežádoucím znehodnocením,zneužitím,odcizením nebo únikem ohrožujícím 
životní prostředí. 
„N „ odpad je nabídnut firmám tím se zabývajícím. 
Ostatní odpad je rovněž shromažďován v kontejnérach,postupně pak odvážen na skládku v Českém 
Krumlově nebo Libíně. 

 
Na svém území chceme mít i v budoucnu krásné prostředí a proto musíme dbát i na to,aby 

odpady byly umisťovány tam ,kam patří./Pláničský rybník /. 
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Tabulka likvidace odpadů. 

Kategorie odpadu         
odpad Cena  za  

likvidaci 

  Občané – fyz.os. ostatní 

O Směsný kom.odpad 1,50 Kč/ 1 kg 1,50  Kč / 1 kg 

N Vyřazené televizory zdarma 9,00 Kč / 1 kg 

O Vyřazené pneu 3,00 Kč / 1 kg 3,00 Kč / 1 kg 

N Olejové filtry zdarma 6,00 Kč / 1 kg 

N Galvanické články zdarma 8,00 Kč 

N Zbytky barev zdarma 10,00 Kč 

N Brzdová kapalina zdarma 5,00 Kč 

N Zářivky zdarma 8,00 Kč / ks 

N Výbojky zdarma 15,00 Kč / ks 

N Chladničky,mrazáky zdarma 100 Kč / ks 

N Hydraulický olej zdarma zdarma 

N Motor.odpadní olej zdarma zdarma 

N Olověné akumulát. zdarma zdarma 

O Železo,sklo,papír zdarma zdarma 

O PET láhve zdarma zdarma 

 
          Vytvořením sběrného dvora je občanům umožněno,aby se jednak mohli zbavit nepotřebného 
odpadu a neukládaly jej do popelnic,aby se nevytvářely černé skládky a bylo prováděno řádné třídění. 
Při návštěvě zastupitelstva v Rakousku nám byl podobný dvůr předveden,ovšem v poněkud lepším 
provedení.Viděli jsme občany jak přímo do jednotlivých kontejnérů a beden přinesený odpad třídí a 
ukládají.Přitom za možnost vytřídění platí podstatně více,než by platili naši občané. 
Kulturnost národa se pozná i podle toho jak pečuje o svůj odpad a celkové životní prostředí. 

 
ŠKOLSTVÍ. 

 
Mateřská škola. 
Počet dětí v Mateřské škole se tak jako v předchozích letech udržuje na téměř stejné výši – letos to je 
30 dětí. 
Změna však nastala v učitelském sboru – ředitelka MŠ Dana Pechová odešla v dubnu na mateřskou 
dovolenou a její nástupkyní se stala dosavadní učitelka Hana Kliková. 
Jako učitelka nastoupila Helena Švandová.Školnicí je Božena Musilová a kuchařkami Zdena Olšáková 
a Marie Hovorková.Kuchařky ovšem nevyváří,jak už jsem dříve zmínil pouze pro MŠ,ale samozřejmě i 
pro děti ze ZŠ,učitelský sbor a cizí strávníky,především důchodce v obci. 
Základní škola. 
Ředitelkou je nadále Mgr.Bohumíra Smolenová,která ve školním roce 1999/2000 vyučuje osm žáků 
druhého postupného ročníku a osm žáků třetího ročníku.Společnou třídu prvňáčků,kterých je 5 a 
páťáků,kterých je 13,vyučuje Mgr.Michaela Rokosová a celkem 17 žáků čtvrtého postupného ročníku 
učí Mgr.Věra Daňová. 
Vedoucí školní družiny je i nadále Božena Lešková,která v ZŠ vyučuje navíc pracovní činnosti,tělesnou 
výchovu a výtvarnou výchovu. 
Protože trvale onemocněl frymburský farář a další zatím nebyl zajištěn,bylo ukončeno vyučování 
náboženství. 
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Oprava střechy na MŠ.  
V letošním roce vyvstala nutnost opravit střechu na Mateřské škole a to v  části nad Zdravotním 
střediskem a školní jídelnou.Přestože tam byla již dříve provedena oprava,neustále zde zatéká. 
Na provedení opravy bylo vypsáno výběrové řízení a byly vyzvány firmy:Kohout Company – Kamlach – 
JPS Pekárek. 
Na opravu je plánována částka 260 tis.Kč. 
 

 
 

RŮZNÉ. 
 

Povšechně jednou větou. 
V jedenácti zemích Evropské unie začala platit jednotná měna – EURO. 
Podle statistiky podniká jen necelých 7 % Jihočechů. 
Zvířecí konzervy se těší stále větší oblibě mezi mladými lidmi,zejména studenty. 
Narkomani dostávají injekční stříkačky zdarma,diabetici na inzulín si je musí platit. 
Za člena NATO byla přijata Česká republika dnem 12.3.1999. 
Česká vláda oficiálně rozhodla,že jaderná elektrárna Temelín se dostaví. 
Začala oprava Schwarzenberského plavebního kanálu. 
Trestná činnost na území Jihočeského kraje,jakož i v celé ČR,neustále roste. 
Na silnicích přibývá obětí dopravních nehod. 
Minimální mzda byla začátkem roku zvýšena z 2 650 Kč na 3 250 Kč a od 1.července na 3 600 Kč. 
Průměrný starobní důchod v ČR dosáhl v srpnu 1999 částky 5 922 Kč. 
Ekologičtí aktivisté blokují v CHKOŠ kácení stromů napadených kůrovcem. 
Dne 11.srpna bylo pozorováno úplné zatmění slunce / viz Počasí / 

 
Průměrná mzda a důchod v jednotlivých letech – vývoj. 

R O K 
M Z D A D Ů  CH O D 

1990 3 286 1 731 

1995 8 172 3 578 

1997 10 691 4 703 

1998 11 693 5 093 

1999 12 336 5 922 

 
Kurs české koruny a jeho vývoj. 

R O K 
CZK/DEM CZK/USD 

1994 17,75 28,79 

1995 18,52 26,55 

1996 18,05 27,15 

1997 18,28 31,71 

1998 18,33 32,27 

1999 18,59 34,64 
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Stavební spoření. 
Je to již šest let co běží v České republice stavební spoření a je úspěšné.Tohoto produktu ve velké míře 
užívají i naši občané.Především ukládají své úspory do největší – Českomoravské stavební spořitelny – 
známé jako Liška.Dalšími stavebními spořitelnami na našem trhu jsou: ČS – stavební spořitelna + 
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky + Hypo stavební spořitelna + Reifeissen stavební 
spořitelna + Wüstenrot stavební spořitelna. 
Atraktivita stavebního spoření spočívá především v poskytované státní podpoře,která činí 25 % 
z vkladu,nejvíce však 4 500 Kč a nezanedbatelné jsou i úroky,které mohou být až 14 % ročně. 
Spoření je určeno především k zajištění finančních prostředků pro bydlení,lze však spořit i bez tohoto 
určení a peníze použít po skončení pětiletého cyklu na cokoliv. 
Penzijní připojištění. 
Část občanů využívá i možnosti penzijního připojištění,které má poněkud jiné aspekty co se týče státní 
podpory,která je při vkladu od 100 do 500 Kč určitým podílem a nad 500 Kč měsíčně činí 150 Kč. 
Byla přijata i novela,podle které lze penzijní připojištění do výše 12 000 Kč ročně odečíst z daňového 
základu. 
Penzijních fondů poskytujících tuto službu je však mnoho,řada z nich již zkrachovala a tak občané 
nemají tu pravou jistotu a obávají se do jednotlivých fondů investovat.Zatím tedy nemá penzijní 
připojištění takovou popularitu jako stavební spoření. 
 
 
 
 

 
Příjemně prožitá dovolená u Lipna může být i zásluhou stavebního spoření 
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KONEC STOLETÍ A TISÍCILETÍ. 
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POČASÍ. 
 
Leden            -  mírná zima s mrazy kolem –4°C ráno a kolem +4°C přes den.Druhá polovina měsíce je 
poněkud drsnější,objeví se mrazy i s –20° C,sněhu je ke konci 20 cm.V sedmi dnech sněžilo a ve 
čtyřech pršelo. 
Únor              -  s malými výjimkami je bez mrazů,sice sněží,ale pak zase prší a vše roztaje,poslední 
dny rána mrazivá,ale přes den jasno a teplo 
Březen          -  sníh,později déšť,teploty ráno kolem nuly,střídají se chladné dny s teplejšími.První 
bouřka 26.3.Ke konci měsíce sněží a zůstává ležet 5 cm sněhu.V devadesátých letech nejbohatší 
měsíc na srážky. 
Duben            -  studená rána,ale teplé dny,občas déšť – tak vypadá polovina dubna.Pak však přichází 
velmi teplé dny,kdy období 20 – 23.4 jsou teploty téměř tropické / nejteplejší den 23.4 bylo ještě ve 
20,3o hod. LEČ 27°C /.Velmi teplé dny trvají až do konce měsíce. 
Květen              -  začíná vysokými teplotami,bouřkami,občas deštěm – tropické teploty pokračují až do 
17.5,pak se téměř o 15 °C ochladí a prší.Ve dnech 24 – 28.5 je opět velmi teplo,konec měsíce však 
chladný s deštěm.Pršelo v 11 dnech. 
Červen                -  teploty kolem 30° C začínají hned 1.6 a trvají celé dvě dekády – období 10-16-6 je 
opět tropické.Velmi teplo bylo ještě 21.6 pak se však ochladilo a většinou pršelo. 
Červenec            -  první týden kolem 20°C a prší,v druhém týdnu ještě o pět stupňů chladněji a zase 
prší a rovněž v druhé půli měsíce většinou prší.Pršelo ve 22 dnech a v devadesátých letech to byl 
měsíc nejbohatší na srážky. 
Srpen                    -  v první dekádě celkem příjemné teploty,ve druhé dekádě je velmi teplo a ve dnech 
19 a 20.8 jsou doslova tropy.Pak teploty poněkud zmírní,ale je velmi pěkně až do konce měsíce. 

Září                       -  teploty kolem 15 °C s deštěm – 8 až 13.9 velmi teplé dny,pak asi deset dní kolem 
15°C a konec září zase ve znamení letních teplot 

Říjen                  -  poměrně příznivé dny,v polovině měsíce dokonce s letními teplotami,ale 
s deštěm.Pršelo ve 13 dnech,mrazy nepřišly a teplotně to byl za posledních 20 let nejteplejší měsíc. 
Listopad                 -  poněkud klesly ranní teploty,ale přes den je pěkně,první sníh 18.11,teploty kolem 
0°C,ale přes den kolem 10°C.Pršelo pouze jeden den.Poprašek sněhu hned zmizel. 
Prosinec                -  teploty ráno kolem nuly,ale přes den poměrně teplo,často i prší.Větší mrazy 
přichází až 20.12 a např.23.12 byla teplota –22,7°C i úředně zjištěná.Přes vánoce jsou mírné 
mrazy,sněží a koncem roku zůstává ležet 15 cm sněhu. 
 
Zhodnocení roku. 
Tento rok přinesl celkem 140 dní se srážkami,kdy 105 dní pršelo a 35 dní sněžilo. 
Teplotně rok nevybočil z průměru,přestože v určitých dnech jednotlivých měsíců byly vysoké teploty a 
mohlo by se zdát,že celý rok byl velmi teplý. 
Co se týče měsíců byl nejteplejší srpen a v něm dny 19 a 20.8.Velmi teplý byl ovšem i 23 a 
24.duben,ovšem pouze přes den.Nejchladnějším měsícem byl leden,ovšem jako den to byl 
23.prosinec. 
 
Meteorologická stanice v obci. 
V popise roku 1993 jsem se zmínil o možnosti zřídit v naší obci meteorologickou stanici.Údaje jsem 
čerpal z Obecního zpravodaje,který o tom informoval počátkem roku.Teprve nyní jsem získal 
materiály,které dokazují,že stanice v obci byla založena již v roce 1993.Údaje poskytl p.Vladimír 
ROLČÍK,který uvedenou stanici obsluhuje a jeho funkce se nazývá : meteorolog pozorovatel. 
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Materiál o meteorologické stanici proto uvedu v doslovném znění – cituji : 
„ Meteorologická stanice v Černé v Pošumaví byla založena Českým hydrometeorologickým ústavem / 
dále jen ČHMÚ / 14.července 1993 jako klasická pozorovací stanice s  meteorologickou 
budkou,umístěná na naší parcele na jižním okraji obce/dům jsme tehdy teprve dostavovali/.Museli jsme 
se synem docházet 3x denně do meteorologické budky a zapisovat naměřené údaje do denního 
záznamníku.Meteorologická budka byla vybavena lihovými teploměry/maximálním a 
minimálním/,tzv.vlhkým teploměrem s punčoškou,termografem a hygrografem.Tyto přístroje zapisovaly 
teplotu a vlhkost na cejchovanou pásku,kterou bylo třeba jednou za týden vyměnit a natáhnout hodinový 
strojek uvnitř záznamového válce,případně doplnit inkoust.Na noční měření se umisťoval na přízemní 
stojánek teploměr pro měření minimální teploty v 5 cm nad povrchem a naměřené údaje se zapisovaly v 
7 hod.ráno.Pokud se v průběhu dne objevily srážky ve srážkoměru,musely se druhý den rovněž v 7 
hod.ráno změřit odměrným válcem.V zimním období se musel srážkoměr odnášet do teplého 
sklepa,rozmrazit a pak teprve změřit obsah.Údaje o rychlosti a směru větru se tehdy měřily 
mechanickým přístrojem s hodinovým strojem,tzv.SIAPem,který byl umístěn na desetimetrovém 
stožáru,jehož čidlo vypadalo jako letadlo s vrtulí a směrovkou,ale bez křídel.Všechny tyto přístroje byly 
v létě poměrně přesné,ale v zimních mrazech často vypovídaly poslušnost,protože zamrzaly jejich 
hodinové strojky a údaje tak byly nepřesné. 
V té době jsme se,spolu se synem,zajímali již několik let o elektronicky řízené stanice a měli jsme 
poměrně dobrý přehled.Potřebné informace jsme získávali na různých výstavách,které se zabývaly 
touto problematikou.Když ČHMÚ přecházel na nový typ stanic s přesným elektronickým měřením na 
počítači,byli jsme vlastně první stanicí v republice,kde se testovala nová čidla.Jezdili k nám odborníci 
z Prahy – Komořan a konzultovali s námi úpravy software,aby co možná nejlépe odpovídal skutečným 
potřebám při měření.Vykonávali jsme i srovnávací měření klasických teploměrů a přístrojů s  novým 
systémem,což bylo někdy velmi zajímavé.Rozhodně však z takového srovnání vyšel vždy vítězně nový 
systém měření,pro svoji téměř absolutní přesnost a přehlednost. 
Oficiálně jsme zahájili provoz nové stanice v červenci 1997.Klasická meteorologická budka na zahradě 
ještě několik měsíců stála,postupně však ztrácela své opodstatnění,takže nakonec byla během roku 
zrušena a odstraněna. 
Zdálo se,že při přechodu na automatickou stanici bude s měřením méně práce.Opak je však 
pravdou.Veškeré pozorování jevů,údaje o oblačnosti,o vydatnosti srážek,o bouřkách atd.nelze nahrad it 
automatickým měřením a navíc je třeba vše přesně zapisovat do výkazu v PC,a pak ještě vše číselně 
převádět do tzv.zprávy INTER.Ta slouží k okamžitému vyhodnocení v centrále jihočeského ČHMÚ 
v Českých Budějovicích,a to každý den ráno v 8 hodin.Výsledky zprávy jsou následně předány z Č.B.do 
Prahy – Komořan.Tam se zpracovávají všechny údaje za minulých 24 hodin a vyhodnocují se extrémní 
údaje v rámci celé republiky.Tato vyhodnocení se pak předávají ČTK a ČT 1,takže je pak možno ve 
večerních televizních zprávách zaznamenat třeba údaje o nejnižší teplotě,naměřené tento den 
v Černé,nebo si druhý den přečíst zprávu v novinách. 
Pokusím se stručně přiblížit,co taková automatická stanice vlastně měří: 
- teplota ve 2 metrech a to průměrná,maximální a minimální 
- teplota v 5 cm nad povrchem půdy 
- teplota pod povrchem a to v 5 cm,10 cm,20 cm,50 cm a 100 cm 
- vlhkost vzduchu 
- vlhkost půdy v 10 cm,20 cm a 50 cm 
- sluneční svit ve vteřinách 
- rychlost a směr větru a to momentální,maximální a průměrná 
- dráha větru v metrech 
- srážky každou minutu 
Všechny údaje se registrují každou minutu,po 15 minutách se zaznamená všechno souhrnně do 
databáze a zaznamenají se maxima a minima teplot do výkazu v PC.Kromě těchto údajů se zapisují 3x 
denně vždy v 7,14 a 21 hodin pozorování přírodních jevů,oblačnost,stav půdy,srážky,výšku sněhové 
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pokrývky,bouřky atd.U bouřky se např.zaznamenává:její pořadové 
číslo,datum,druh,intenzita,začátek,směr odkud kam,časový údaj hromu ve vteřinách,její konec,náraz 
větru/tzv.húlava/ v čase,směr nárazu a rychlost nárazu. 
Toto vše musí meteorolog vypozorovat a zapsat – a to jsou údaje jen o jedné bouřce.Jen pozorovaných 
jevů je v seznamu téměř 40.Výkaz o srážkách obsahuje 20 údajů,které se ovšem nemohou vyskytovat 
současně,takže je potřeba zapsat vždy jen ten aktuální.˝ 
                                                                                                                                                            
 Takto podrobně nás prostřednictvím této kroniky seznámil  pan Vladimír Rolčík se svou prací 
meteorologa – pozorovatele v naší obci.Nelze na závěr udělat nic jiného než ocenit tuto vskutku 
záslužnou a odpovědnou práci. 
Pro seznámení s průběhem počasí v naší obci nám zatím stačí mé laické pozorování,ovšem některé 
zvláštní a extrémní údaje bude v budoucnu nutno čerpat přímo od pramene.  

 
Součástí naší přírody jsou rovněž labutě . 

 

OBYVATELSTVO. 
 
            Na počátku roku 2000 bylo v evidenci 836 trvale hlášených obyvatel.Během roku se narodily 4 
děti a 5 občanů zemřelo. 

Narození dětí. 
10.  1         -   Štěpán BIGAS                             - Lenka Kukačková a Štěpán Bigas,Černá 
  6.  3         -   Radka HURDOVÁ                       - Štěpánka a Radomír Hurdovi,Černá 40 
  6.  4         -   Jan  MUSIL                                  - Petra a Jaroslav Musilovi,Černá 140 
17.  5         -   Vojtěch  KRCHO                          - Gabriela a Josef Krchovi,Černá 21 
 

Zemřelí občané. 
 9.  2          -   Karel KALIÁNKO                         -  z Muckova,zemřel ve věku 49 let 
12. 4          -   Marie PEŠKOVÁ                         -  ve věku 86 let 
  6. 6          -   Marie ČAPKOVÁ                         -  ve věku 82 let 
26. 6          -   Lev SVOBODA                            -  jako řidič autobusu ČSAD 
19. 9          -   Miroslav ŠTĚRBA                        - bylo mu 75 let,naposledy jako řidič v ze- 
                                                                              mědělství 
 
              V roce 2000 se do obce přihlásilo 15 lidí a odhlásilo se jich 21.Znamená to,že k 31.12.2000 je 
v obci hlášeno 829 stálých obyvatel. 
 
                       Rokem 2000 nám skončilo dvacáté století.Všimněme si v souvislosti s narozením a 
úmrtím obyvatel jaký byl stav v posledních 20 letech: 

 1980 - 1989 1990 - 2000 Celkem 

Narodilo se 
103 92 195 

Nejvíce 1988        -  15 1994        - 15 --------------------------- 
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Nejméně 1986        -    5 1996        -   3 --------------------------- 

Zemřelo 64 72 136 

Nejvíce 1985        -  11 1992+1998+1999    
vždy po 9 

--------------------------- 

Nejméně 1984        -    3 1995         -   3  

 

**  Pro přesnost je nutno uvést,že se jedná o 21 let / 1990 až 2000 = 11 let /. 
 
 

 
 

POLITICKÝ  A  VEŘEJNÝ ŽIVOT. 
 
Investiční záměry. 
Zastupitelé se zabývali možnostmi investování do rozvoje obce v roce 2000 až 2002.S hlavními záměry 
seznámím velmi stručně na tomto místě čtenáře této kroniky. 
Jedná se především o : 
- zajistit půdní vestavbu 4 bytů 1 +2 na čp.36  / Svobodárna / 
- vybudovat veřejný vodovod v osadě Dolní Vltavice 
- vystavět dům s pečovatelskou službou 
- vystavět víceúčelové sportovní zařízení 
- komunikaci a ZTV / základní technické vybavení / pro RD 
- prodloužení kanalizačního sběrače do Jestřábí 
- úprava prostoru v kempu Jč.automotoklubu 
- zlepšení vybavenosti tábořišť a kempu V Olšinách 
- rekonstrukce části veřejného osvětlení v Černé a Mokré 
- oprava komunikací 
+ další přesahující hranice obce : 
- skupinový vodovod Lipensko 
- plynofikace Lipenska 
- cyklotrasa Český Krumlov – Lipensko 
- sjezdovka na Smrčině 
- přemostění Lipna na Horní Plané 
Odkoupení pozemků. 
Pozemky v katastrálním území Černá v Pošumaví na kterých jsou situovány vodní zdroje a vodojem pro 
osadu Muckov,vydal Statek Černá v r.1992 p.Josefu Pekárkovi jako restituční. 
V současné době je musela obec od jmenovaného za cenu 100 tis.Kč odkoupit zpět,neboť tyto zdroje 
musí mít obec ve svém vlastnictví,kvůli zabezpečení dodávky vody,případných oprav a podobně. 
Vodné a stočné. 
Od 1.dubna 2000 se znovu zvyšuje cena vody a to na 24,70 Kč za krychlový metr pro domácnosti a 
zůstává 28,53 Kč pro ostatní / podniky a podnikatelé /. 
Vliv na cenu vody má především její spotřeba.Jak uvádí JVS v roce 1995 spotřebovaly domácnosti 29 
tis.m 3 a v r.1999 jen 26,5 tis.m3.Ještě větší rozdíl vzniknul u ostatních odběratelů a to z 28 tis.kubíků 
na 17,5 tis.m 3.Je to zejména problém ukončení průmyslových a zemědělských podniků. 
Nadále trvají četné dotazy,proč je cena vody stále vyšší a vyšší a proč vodohospodářská zařízení 
neprovozuje obec ve vlastní režii.Rozbor předložený odborníky JVS zastupitelstvu obce uvádí některé 
hlavní důvody: 
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- vodní zdroje jsou níže než odběrná místa,voda se musí čerpat a tudíž jsou vyšší náklady na 
elektřinu 

- vodu je nutno chlorovat / proti tomu však stojí tvrzení některých zastupitelů o škodlivosti chlórování 
vody / 

- je nutno provádět opravy,údržby tj.pravidelné výplachy,odkalování apod./ 
- v neposlední řadě stále stoupají mzdové náklady 
Provozovat tuto činnost není dle slov JVS jednoduché,jedná se o koncesovanou živnost a těžko se 
shání odborníci s praxí.Vlastní provozování přináší rizika poruch a s tím spojené problémy 
v zásobování,rizika kolem neplatičů apod. 
Kdyby tuto činnost prováděla obec,mohlo by to být v ideálním případě lacinější pouze o zisk,který si 
firma účtuje ve výši 10%.Každopádně je lepší,aby tuto činnost prováděla odborná,specializovaná firma. 
Od 1.1.2001 se opět zvyšují ceny vody – pro domácnosti se jedná o cenu 29,73 Kč / m3 a pro ostatní 
se sena srovnává rovněž na 29,73 Kč.Cena oproti minulé se zvyšuje o 21 % a podle JVS je to ovlivněno 
2 faktory: 
- stále se snižujícím množstvím čištěných odpadních vod a lisovaných kalů na ČOV Černá 
- zavedením koeficientu 1 od Ministerstva financí ČR,kdy se sjednocuje výše ceny pro domácnosti i 

ostatní 
Zástupci JVS konstatují,že teprve až od roku 1977 korespondují ceny s vynaloženými náklady.Cena pro 
domácnosti prý nevybočuje z cen obvyklých v okolních obcích a je prý stále o něco nižší.Z výše 
uvedených důvodů je toto zvýšení skokové a v dalších letech by mělo pouze kopírovat inflaci. 
Podle slov starosty obce je kapacita ČOV předimenzovaná,protože se počítala ,že poběží provoz 
Sodovkárny. 
Zástupce JVS prohlásil,že náklady na výrobu a čištění vody se sledují v každé obci zvlášť a tak se 
může stát,že ceny v Černé porostou a např.ve Frymburku budou klesat. 
Restituční rozhodnutí. 
Z Pozemkového úřadu přišlo rozhodnutí,že se musí vydat  některé pozemky a to: 
- u řadovek v ulici za OÚ panu Rizákovi 
- u řadovek a části dvora čp.17 panu Rosickému. 
Protože se jedná o pozemky na kterých jsou dvorky a zahrádky obyvatel obce,kteří je využívají 20 i 30 
let snaží se obec pomoci a hledá důvody k odvolání se.Nenachází však pro tyto případy oporu ve 
schválených zákonech. 
Výsledek hospodaření. 
Oproti plánu 11 021 000 Kč byly příjmy za rok 1999 ve výši 18 364 637 Kč.O více jak jeden milion Kč 
byl větší výnos z daní,vyšší byl výtěžek z pronájmu pozemků i samostatný prodej pozemků,přišel dar 
z Rakouska na opravu kapličky a podobně.Výdaje byly naopak ve výši 13 4O9 000 Kč oproti 11 021 000 
Kč. A bylo to způsobeno koupí prodejny v Bližné,vyššími náklady na opravu bytového fondu,vyššími 
odvody na daň právnických osob a další. 
Převod pozemků. 
S Pozemkovým fondem v Českém Krumlově bylo dohodnuto,že některé pozemky v Černé,Bližné,Dolní 
Vltavici,Muckově,Mokré,Pláničce a Radslavi budou určitým způsobem převedeny na obec.Zatím se 
nejednalo o pozemcích na Kyselově. 
Navržené pozemky se řadí do 3 kategorií: 
1 / pozemky pro bydlení a veřejně prospěšné stavby by měly být převedeny bezúplatně 
2 / pozemky ostatní by obec odkoupila 
3 / pozemky na kterých jsou situovány vodní zdroje,zejména pro Bližnou,ale i kempy na Jestřábí se 
budou řešit dohodou podle situace / viz vydání pozemků v kempech na restituce / 
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HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT. 
 
Znovu k Mokré. 
Hospodářská část čp.5 na Mokré byla před časem prodána p.Františku Kosiarskému z  Černé za částku 
189 000 Kč.P.Kosiarský dodal splátkový kalendář a nabízí 5 000 Kč měsíční splátky.Obecní 
zastupitelstvo odsouhlasilo,aby byla složena 1/3 ceny a pak bylo spláceno ve splátkách.Zápis do 
katastru nemovitostí by byl proveden až po zaplacení poslední splátky. 
Přestavba prodejny na Bližné. 
Po odkoupení prodejny v Bližné od Jednoty Kaplice rozhodlo zastupitelstvo o její přestavbě.Byla 
oslovena projekční kancelář F +  H,která předložila návrh několika variant řešení.Zastupitelé nakonec 
vybrali a odsouhlasili variantu č.II.,která představuje vybudování 1 bytu 3+1,1 bytu 1+1 a prodejny 
s pultovým prodejem. 
Termín výstavby byl stanoven u prodejny do 31.5.2001 a u bytů do 15.9.2001. 
Pro výběrové řízení na dodavatele stavby bylo osloveno 5 firem a to: - Fa Šírek s.r.o.České Budějovice 
– Fa Sixl – Fa Kohout Company – Fa Pekárek JPS – Fa PoStavPo. 
Jako hlavní kritéria byly stanoveny :1/ reference a odborná způsobilost 
                                                         2/ výše nabídkové ceny 
Obecní lesy. 
Ke konci roku je převzato od Lesů České republiky celkem 130 ha lesů a tak zbývá ještě přes 200 
ha.Obec povede spor s Lesy ČR o navrácení i lesů,nacházejících se na historicky nelesních 
pozemcích,které byly zalesněny později a lesy je odmítají vydat,i když je má obec zapsány v  katastru 
nemovitostí,protože nebyly součástí přídělu lesů v letech 1949 – 50. 
Občané doporučují,aby obec hospodařila v lesích sama bez specializovaných lesních podniků,najala si 
lesníka a dávala práci místním lidem.Proto bude do zasedání OZ přizván odborný lesní hospodář 
p.Dobroslav Doležal z Pláničky,který zpracuje a předloží návrh na hospodaření v obecních lesích. 
Kdo bude svážet odpady? 
Konkurence ve svozu odpadů na Lipensku narůstá.Firma VPS Vladimíra Marka zřejmě již dlouho 
neobstojí.Na svou příležitost čekají Technické služby Český Krumlov,které však zvládnou pouze Černou 
a Hořice.V úvahu dále přichází firma A.S.A,která podniká již v jiných regionech a se kterou zřejmě již 
p.Marek jedná.Tato firma,pokud to bude ona,by pak zajišťovala svoz odpadů v celé lipenské oblasti 
Opravy komunikací. 
Bylo rozhodnuto,že se přednostně musí opravit některé komunikace.Jedná se o: 
Černá – Radslav + Bližná – Radslav + Muckov – Emry + MK v Černé + MK na návsi v Bližné. 
Bezdrátový místní rozhlas. 
Zpracovaná studie na zavedení bezdrátového místního rozhlasu pomůže obci při lepší komunikaci 
s osadami.Bude moci být totiž rozhlas zaveden i do osad,což je nesporná výhoda.Nevýhodou je to,že 
se bude muset položit nové kabelové vedení.Současně je projednávána možnost vazby na Integrovaný 
záchranný systém a CO. 
Půdní vestavba. 
Firma INKA z Českého Krumlova byla pověřena přípravou a vypsáním výběrového řízení na dodavatele 
stavby – půdní vestavby bytů 1+2 na Svobodárně čp.36.Po proběhlém výběrovém řízení by okamžitě 
bylo započato s výstavbou.Začátkem roku 2001 by měly být k dispozici čtyři nové byty v hodnotě přes 3 
mil.Kč. 
Na výstavbu bytů by měla být poskytnuta státní dotace ve výši 1 280 tis.Kč,o kterou obec požádala. 
Vodovod do Dolní Vltavice. 
Osada Dolní Vltavice nutně potřebuje nový vodovod.Obec však v této době na takovou akci nemá 
finanční prostředky a proto požádala o státní dotaci.Z Ministerstva zemědělství přišel příslib v  kladném 
smyslu,ovšem bez uvedení částky.Dotace by však byla poskytnuta až v roce 2002. 
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KOSTEL  - DOMINANTA OBCE. 
Každá obec dbá na to,aby kostel,který většinou tvoří dominantu obce vypadal tak,že na pohled hned 
zaujme a svým vzhledem obec zkrášlí.Nebývá dobře,když tyto stavby jsou na okraji zájmů obce a 
občanů.Je možno nyní říci,že na úseku všech církevních památek se udělal za minulé období velký kus 
práce.Nebylo to však lehké,finanční situaci všichni známe a toho co je třeba udělat pro obec a její 
obyvatele,je stále mnoho. 
V začáteční fázi,co se týče kostela,řešila se téměř kalamitní situace v opravě střechy sakristie.Iniciativu 
v další postupné opravě kostela Neposkvrněného početí p.Marie převzali rodáci z Černé,dnes státní 
občané Rakouska a Spolkové republiky Německo.Střešní krytina chrámové lodi byla vyměněna v  roce 
1998 a oprava fasády věže a zakrytí střechy věže měděnou krytinou byly provedeny v  r.2000.Zbývá 
ještě opravit fasádu lodi.Na veškerých opravách se podílela firma Kohout Company s.r.o. 
Celkové náklady na opravu věže kostela dosáhly částky 877 076 Kč.Oproti nabídce navýšila firma 
Kohout Company cenu o téměř 300 tis.Kč. 
Obec Černá zaplatila za opravu 386 tis.Kč,dále se podílela hornorakouská vláda v přepočtu 183 000 
Kč,p.Anton Kindermann přispěl osobně částkou 122 000 Kč,ostatní rodáci z  Černé,dnes příslušníci 
jiných států dali částku 86 000 Kč a biskupství zaplatilo 99 000 Kč. 
Při opravě věže kostela byl do kupole dne 17.8.2000 vsazen list s tímto textem: 
Opravu kostela Neposkvrněného početí p.Marie iniciovali rodáci z Černé a okolí,žijící v Rakousku a 
Spolkové republice Německo. 
Střešní krytina chrámové lodi byla vyměněna v roce 1998,oprava fasády věže a zakrytí střechy věže 
měděnou krytinou byly provedeny v roce 2000 firmou Kohout Company s.r.o.Horní Planá.Poslední 
etapa opravy – oprava fasády lodi se uskuteční podle zajištění potřebných finančních prostředků v roce 
2001 nebo 2002. 
Na zajištění finančních prostředků pro opravu kostela se významně podíleli: 
- pan Anton Kindermann a pan Johan Schläger z Aigenu i.M./osobní příspěvek,zajištění příspěvku 

zemské vlády Horního Rakouska a od dalších dárců 
- pan Franz Breitschopf,mluvčí rodáků z Černé / organizování sbírky na opravu kostela / 
Přibližně ze 40 % se na financování oprav podílela obec Černá v Pošumaví. 
 
Všem jmenovaným a anonymním dárcům srdečně děkujeme. 
 
V Černé v Pošumaví dne 17.8.2000 
 

                                                                                   Ing.Jan Novák – starosta 

Anton Kindermann 

                               Johan Schläger 
                                                        Franz Breitschopf 
 
/   Veškeré údaje čerpány z materiálů Obecního úřadu a z článku kronikáře v Obecním zpravodaji / 
 
Podnikání občanů.   
Procesu,kdy se lidé tzv.“ živí „ soukromě bez zaměstnaneckého poměru,se nyní říká – podnikání.Je 
jedno,zda je to v zemědělství,v průmyslu,stavebnictví,ve službách,zda pracuje rukama nebo hlavou – je 
to prostě podnikatel.Podle mého názoru by podnikatel měl být ten,kdo zaměstnává dalšího pracovníka a 
ti,co pracují samostatně by měli být živnostníci.V živnostenském zákoně je to upraveno,ale lepší je říkat 
si podnikatel. 
V zápisech za uplynulá léta jsem  se o některých našich občanech již zmínil,na tomto místě uvedu 
občany o kterých bezpečně vím,že patří do skupiny podnikatelů.Neuvádím ty,kteří nějakou obdobnou 
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činnost  / různé prodeje materiálu,finančních produktů apod. / provádí při svém zaměstnání.Někteří l idé 
pracují i v republice uplatňovaným systémem tzv. „ Švarc systémem „,to znamená,že jsou zaměstnáni a 
přitom pracují za sebe. 
Přehled podnikatelů v obci v roce 2000 – řazeno abecedně. 
Baník           Miroslav                                  -  obchodní nákupní středisko 
Černý          Josef  ing.                            -  firma FOP – tiskárenské služby 
Čurda          Miroslav                               -  pohostinské služby na Bližné 
Daňo           Jan                                       -  firma Elektromontáže – v rámci okresu 
Friedl           Karel                                    -  pohostinské služby – mimo obec 
Friedl           Otta                                     -   noční podnik    +  veřejná pláž se Smolenem 
Friedl           Zdeněk                                 -  pohostinské služby – hostinec Rozcestí Černá 
Holub          Zdeněk                                 -  lesní dělník 
Kasal          Vladimír                                -  práce autobagrem + doprava 
Kosiarský   František                               -  autodoprava 
Krcho         Josef ml.                                -  elektrikářské práce 
Kubec             Milan                                   -  rybochovné zařízení RYBKUB 
Kučírek           Pavel                                   -  autoelektrikář 
Lavičková       Marie                                   - pohostinské služby – bar LILA 
Madej             Jaroslav                               - pohostinské služby 
Macháč          Jaromír                                - oprava a renovace kytar 
Machala         Jan  ing.                               – obchod a služby – na Studánkách 
Marek             Vladimír                               - firma VPS  - svoz odpadů 
Mikliánová      Zdeňka                                - obchod 
Němcová        Marie                                   -  kadeřnictví 
Němeček        Miroslav                              -  soukromý zemědělec – v Hořicích 
Novotný          Miloslav                              -   firma Pila 
Pešek             Jiří                                       -  dopravní a stavební firma 
Pešková         Růžena                                -  kadeřnictví 
Polák              Miloš                                    - výroba srubů 
Rolčík             Vladimír  }        
Rolčíková       Naďa       }                           - soukromá Hudební škola 
Ružbatský      Rostislav  ing.                      – šití plachet a škola windsurfingu 
Smolen          Jan                                       -  pronájem veřejné pláže 
Straka            Miroslav                               -  zednické práce 
Suchánek      Tomáš      }                 
Suchánková  Vladimíra  }                           -  výroba akvárií a chov rybiček 
Štěrba            Petr                                     -  autoopravna + prodej stavebnin 
Študlar           Jan                                      -  dřevovýroba – palety 
Šuran             Rudolf                                 -  práce s autojeřábem 
Voldřich         Jan                                      -  peněžní a pojišťovací služby 
Záhora           František  ing.                      -  pojišťovací a peněžní služby 
 
            V seznamu nejsou uvedeni občané,kteří pronajímají nemovitosti a poskytují ubytovací 
služby.Během devadesátých let se celkem slušně rozjel Obchod Bohumila Kozáka,ovšem po necelých 
dvou letech skončil a odstěhoval se z obce. 
Největšími firmami v obci,které poskytují práci více lidem je firma : Vladimíra Marka , Milana 
Novotného,Miroslava Baníka,Jana Daňo,Zdeňka Friedla,Peška Jiřího.I někteří další zaměstnávají 1 
– 2 zaměstnance,ovšem ve většině případů se jedná o příslušníky vlastní rodiny. 
Větší počet zaměstnanců má i firma KASKO   ing.Štefana Smolena,která vyrábí sektorové kuchyně na 
zakázku a násady na štětce.Podnikatel však není občanem Černé v Pošumaví. 
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Mezi občany naší obce jsou však i takoví,kteří v devadesátých letech určitým způsobem soukromě 
podnikali,ale z jakýchkoliv důvodů svou činnost skončili.Ti zde samozřejmě postihnuti nejsou a ani do 
budoucna nebudou,pokud se nějak výrazně neprojevili. 
 

PÉČE O OBYVATELSTVO. 
 
Sbor pro občanské záležitosti. 
Již jsem se v zápise některého roku zmínil o práci členek SPOZ v naší obci a na tomto místě bych uvedl 
jejich práci celkově. 
1 / Vítání dětí   - uskutečňuje se 2x ročně.Členky zajistí program ve spolupráci se ZŠ a MŠ.Vítání dětí 
zahájí určená členka – v období devadesátých let to byla většinou paní Jana Voldřichová.Uvítá 
představitele obce,převážně starostu nebo místostarostu,který ve svém projevu přivítá malé občánky a 
symbolicky je uvede do života mezi obyvatele obce.Jednotliví rodiče se poté zapíší do pamětní 
knihy/kroniky SPOZ /,obdrží pamětní list,kytičku a finanční obnos / od 1.6.1994 činí 2000,- Kč / na 
každé dítě. 
K dispozici je rovněž fotograf a přichystaná dřevěná kolébka. 
2 / Výročí    - zde se SPOZ soustřeďuje na výročí obyvatel seniorů od 60 let s odstupem 5 let až do 8O 
let věku a potom vždy každým rokem.Jubilující seniory navštíví členky SPOZ v jejich rodinách a předají 
jim malý balíček / většinou potravinový koš / v hodnotě 200,-Kč. 
Dále se sledují a odměňují manželské páry,které oslavují stříbrnou a zlatou svatbu.Rovněž zde obdrží 
oslavenci dar v přiměřené ceně.Samozřejmě za předpokladu,že si to přejí a výročí veřejně oslavují. 
3 / Vítání školního roku   -  v MŠ děti obdrží malé dárky a upomínkovým listem a drobnými sladkostmi 
se vítají děti do 1.ročníku. 
Rovněž na ukončení školního roku dostávají v MŠ předškoláci knihu a na ZŠ nejlepší žáci rovněž.V 
některých letech dostali pastelky,omalovánky a většinou i zmrzlinový pohár v restauraci. 
4 / Vánoční koncerty   - od roku 1996 se uskutečňují vánoční koncerty,nejdříve v budově ZUŠ,později 
v místním kostele.  
Děti pod vedením učitelky ZUŠ paní Rolčíkové připraví básničky s vánoční tématikou,zahrají a zazpívají 
známé koledy a skladby velkých mistrů.O tyto koncerty je mezi občany velký zájem a to nejenom 
proto,že si rodiče přišli poslechnout své ratolesti. 
Zejména v kostele,kde se koncerty konaly koncem devadesátých let,je navozena příjemná předvánoční 
nálada. 
Členky SPOZ pomáhají při organizaci,ovšem koncerty jsou především zásluha manželů 
Rolčíkových,učitelů Základní umělecké školy /ZUŠ/. 
Fond rozvoje bydlení. 
V zápise roku 1999 jsem zmínil Vyhlášku obce o vytvoření „ Účelového fondu rozvoje bydlení „.Obec 
využila možnosti získat ze státních prostředků peníze do tohoto fondu,aby občané mohli tyto finance 
použít na opravy a rekonstrukce svých domů a bytů za výhodných podmínek.Bohužel ze strany občanů 
není téměř žádný zájem a tak na účtě fondu zůstává nepokrytých 700 tis.Kč. 
Kultura bydlení a nájemníci. 
Redakce Zpravodaje obce se ve svém čísle 31. z května 2000 zamýšlí nad určitými problémy na úseku 
kultury bydlení.S tímto článkem se ztotožňuji a proto jej rovněž použiji pro zápis do kroniky.Cituji   :   
….je pravda,že se nedaří odstraňovat některé závažné problémy v tzv.obecních bytovkách.Jde např.o 
výměnu nebo opravu oken,opravu fasád apod.,což je především otázka finanční.Zastupitelstvo musí 
řešit diléma,zda stavět nové byty,kterých je stále nedostatek nebo zlepšovat stávající bydlení.Shoda je 
v tom,že jsou potřeba především byty. 
Jsou však věci,které se dají zlepšovat okamžitě.To je zejména pořádek ve společných prostorách.Stává 
se,že obec nechá vybílit společné prostory a hned poté nájemníci zastaví chodby,schodiště a sklepy 
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všemožnými botníky,skříněmi a „harampádím „.Je s podivem,že to dělají lidé,kteří mají v bytě jinak 
precizní pořádek,ale co je za vchodovými dveřmi – to ať řeší Obecní úřad.“ –konec citace. 
Nájemné a neplatiči. 
Naše obec neměla v minulých létech zásadní problémy s neplatiči nájemného.Důsledně sledovala jeho 
splácení a v počátcích se snažila věci řešit různými postupy – od dohod o splátkových režimech  až po 
soudní vymáhání. 
Nyní však postupně neplatičů přibývá a přestože obec ve vymáhání dlužných částek přitvrdila,dluh 
narůstá a dosahuje částky kolem 100 tis.Kč. 

ŠKOLSTVÍ A KULTURA. 
 
Základní škola. 
Ve školním roce 2000/01 navštěvovalo naší ZŠ celkem 50 žáků. 
V prvním ročníku bylo 12 dětí a spolu s osmi dětmi čtvrtého ročníku je vyučovala Michaela Rokosová.Ve 
druhém ročníku bylo 7 žáků a ve třetím 6 žáků a společně se učili pod vedením ředitelky školy 
Bohumíry Smolenové.V pátém ročníku pak bylo 17 žáků a vyučovala zde Věra Daňová. 
Na škole se dále učil jako nepovinný německý jazyk pod vedením Věry Daňové,pracoval dramatický 
kroužek v čele s ředitelkou,zdravotní kroužek vedla Šárka Pajpachová,pohybové hry Michaela 
Rokosová a počítačový kroužek paní Suchánková ml.Vedoucí Školní družiny Božena Lešková  na škole 
vyučovala tělesnou a výtvarnou výchovu a pracovní vyučování.. 
 
Mateřská škola   - retrospektivní pohled do historie. 
(  čerpáno z kroniky vedené v Mateřské škole ) 
            Mateřská škola v Černé v Pošumaví byla otevřena v roce 1949.Byla umístěna v budově 
Základní školy a prvně bylo zapsáno 14 dětí.Vybavení školy bylo zpočátku nedostatečné,stejně jako 
obsazení.První kvalifikovanou silou byla Věra Mojžíšová,později provdána Kopečková,která nastoupila 
v r.1952,byla ustanovena do funkce ředitelky školy ve které setrvala až do roku 1985,kdy odešla do 
důchodu.Prakticky až do r.1964 působily na škole nekvalifikované pěstounky.Tehdy nastoupila učitelka 
Alena Markovcová. 
Počet dětí se postupně rozšiřoval až na 31.V r.1960 – 62,kdy byla rozšířena ZŠ,musela být MŠ 
umístěna pouze v jedné třídě a z rozhodnutí okresního hygienika se musel počet dětí snížit na 20. 
V r.1962 byla MŠ přemístěna do nově adaptované budovy bývalé fary.V r.1963 byla otevřena jeslová 
třída pro 12 dětí,která byla umístěna v budově MNV.Vybavení MŠ i JT se postupně vylepšuje,neboť 
Státní statek,VOŠ a Tuhové doly k tomu výrazně přispěly. 
V r.1949 byla otevřena též školní stravovna.Podle záznamů platily děti v r.1953 na stravu 50,-Kč 
měsíčně. 
V r.1981 se začala stavět brigádnicky nová MŠ a od 2.1.1984 zahájila svou činnost.Hodnota vystavěné 
MŠ,která byla největší akcí v tehdejších létech,činila 5 326 tis.Kč.Stav dětí byl tehdy 31 a 19 
v JT.Komplex MŚ tvořily tři budovy,kotelna a transformační stanice,hospodářský blok a objekt s  hernami 
a ložnicemi.Ve výstavbě se dále pokračovalo oplocením,úpravou školní zahrady s  výstavbou 
pískoviště,prolézaček a dalším vybavením. 
V červenci a srpnu 1992 se část MŠ adaptuje na Zdravotní středisko. 
V r.1985 byla jmenována ředitelkou MŠ dosavadní učitelka,která zde již pracovala 6 let a to : sl.Dana 
Pechová,která je mimo krátkou přestávku,kdy byla na mateřské dovolené ředitelkou MŠ dosud. 
Místní lidová knihovna. 
Knihovna přestala být součástí Okresní knihovny,je samostatnou rozpočtovou organizací a zřizovatelem 
je Obecní úřad Černá. 
Z podkladů,které mi poskytla knihovnice Marcela Novotná vybírám: 
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1/  Výpůjček celkem bylo 3 279 ks.Z toho bylo krásné literatury 2413 ks,naučné literatury 866 ks.Dále 
bylo vypůjčeno 667 ks periodik. 
Nejvíce knih si čtenáři půjčili v listopadu / 377 ks / a nejméně v říjnu / 189 ks /. 
2 / Počet registrovaných čtenářů byl – 89 a z nich bylo 35 do patnácti let. 
3 / Počet veškerých návštěvníků činil 494. 
4 / Nakoupilo se celkem 133 ks nových knih. 
5 / Stav knižního fondu celkem k 31.12.2000 byl 7 348 knihovních jednotek.Z toho bylo naučné literatury 
pro dospělé 1114 ks,krásné literatury pro dospělé 4476 ks,naučné pro děti 222 ks a krásné literatury pro 
děti 1536 ks. 
6 / Knihovna je umístěna v přízemí nově vystavěného bytového domu čp.21 a k dispozici má celkem 
194 běžných metrů polic.Veškerý knižní fond byl převeden na počítačovou databázi,každý titul musel 
dostat svůj kód,což znamenalo velkou pracovní zátěž po dobu kolem 4 měsíců v  tomto roce pro 
knihovnici a částečnou výpomoc. 
Knihovna je též napojena na INTERNET a slouží jako čítárna pro řadu návštěvníků.Knihovna odebírá 6 
pravidelných periodik. 
Výpůjční doba je vždy v úterý odpoledne a poslední sobotu v měsíci dopoledne.Poplatek za registraci 
činí každý rok zatím 30 Kč/ důchodci a mládež polovic /. 
Jako pravidelný čtenář mohu konstatovat,že péče o knihovnu je na vysoké úrovni a čtenáři mohou být 
v naprosté většině uspokojeni. 
       Naše obec se přihlásila k realizaci projektu „ Knihovna – informační centrum obce“.Smyslem je 
další zlepšení informovanosti občanů a návštěvníků obce,což zkvalitní i práci knihovny.Program poběží 
dva roky a je financován z fondů Ministerstva kultury ČR a Úřadu práce. 
Internetové pracoviště v knihovně je instalováno se zvláštním počítačem tak ,aby mohla veřejnost 
využívat internet a současně mohla pracovat i knihovnice. 
Tradice a zvyky. 
Během devadesátých let pokračovaly i některé zvyky,které se dodržovaly i dříve.Něco se však přece jen 
změnilo. 
Období vánočních svátků začíná 5.prosince,kdy obchází Mikuláš a čerti vesnici a v  některých případech 
to silně zavání alkoholismem. 
Asi třikrát v tomto období chodily vesnicí děvčata – Barborky. 
Obnovilo se však konání půlnočních mší,které v naší obci začínají většinou ve 22 hodin.Rovněž se 
obnovilo obcházení domů na svátek Tří králů. 
Vlastní slavení křesťanských svátků v rodinách se většinou odehrává konzumním způsobem,to 
znamená mít co nejvíce jídla a pití a nakoupit hodně drahých dárků. 
Štědrovečerní večeře je většinou tradiční a to smažený kapr,bramborový salát,rybí polévka a někde i 
sladká polévka ze sušených švestek. 
 
Velikonoční svátky. 
Připomínají se stejným způsobem jako již dříve.Většinou se v neděli barví vajíčka,ale zase ne ve všech 
rodinách a v pondělí velikonoční obchází děti vesnicí a navštěvují všechny rodiny.Přitom chlapci rychle 
odříkají koledu a čekají na pomlázku.Některá děvčata je přitom doprovází,ale nekoledují.V posledních 
letech jim už ve většině případů nejde o získání vajíček,ale čekají peníze a různé jiné sladkosti.Nejde již 
prakticky o pravý účel koledování,ale z pomlázky se postupně stává žebrání.Někdy obchází i starší kluci 
a těm ve většině případů jde o alkohol. 
Podle mého názoru by měli chlapci navštěvovat pouze rodiny,kde jsou děvčata a ty řádně vymrskat 
nebo polít a od nich by pak dostaly vajíčka – tak to i dříve bývalo. 
Zelený čtvrtek,velký pátek a bílá sobota – to dnes většinou nikomu nic neříká.Mimo sobotu se chodí do 
práce a doma se pak pracuje nejen v sobotu,ale často i na velikonoční pondělí. 
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U starších lidí jsou určité zvyky z mládí zakotveny a dodržují se.V mé rodině např.nikdy nemáme na 
Velký pátek k obědu maso,stejně jako dodržujeme celodenní půst na Štědrý den,kdy se jí pouze 
zelňačka. 
Je škoda,že dříve slavené křesťanské svátky dostávají jinou podobu. 
Betlémské světlo. 
Předávání „ betlémského světla „ na společné česko – rakouské hranici se prvně uskutečnilo v začátku 
devadesátých let a nyní se stalo již tradicí.Každoročně na Štědrý den, odjíždí z  naší obce starosta / 
průkopníkem byl ing.Jan Novák /,některý další člen zastupitelstva obce,hasiči a občané mající o tuto 
akci zájem,na hraniční stanici Kyselov. 
V letech ,kdy jsem byl místostarostou jsem se této akce zúčastňoval a tak mohu přímo popsat průběh. 
Osobními auty a hasiči se svým prostředkem jsme museli objíždět přes Frymburk,Lipno a Přední Výtoň 
na Kyselov.Na stanici Pohraniční policie se nás členové ujali a spolu s nimi jsme odešli na státní 
hranici.Z druhé strany postupně přijížděli rakouští občané z obce Schlägl v čele se starostou,dalšími 
členy zastupitelstva a samozřejmě rakouští hasiči.Starostové obou obcí přednesli krátké projevy 
soustřeďující se zejména na přání prožití vánoc a vstupu do Nového roku.Rakušané měli vždy sebou 
pár muzikantů a zahráli několik vánočních písní,což jsme opětovali i na naší straně zpěvem některé 
vánoční koledy.Po skončení následovalo vzájemné vítání a blahopřání a převzetí betlémského světla do 
přinesených kahanů a nádob na svíčky.Hasiči si vyměňovali své poznatky a někdy předvedli i svou 
techniku. 
Měli jsme sebou svého tlumočníka,kterým byl ve většině případů pan Klement z  Frymburka.Z našich 
občanů se pravidelně zúčastňovaly paní Frischová a paní Pajpachová,jinak zájem nebyl.Naproti tomu 
Rakušanů bylo vždy několikanásobně více. 
Rakouští přátelé měli vždy sebou i příjemné pití a to teplý mošt,který přišel v  mnohdy mrazivém dni 
velice vhod. 
Tato příjemná vánoční atmosféra trvala od 14 hodin přibližně 2 hodiny a po rozloučení jsme odjížděli 
domů.Přinesené světlo bylo pak zapáleno i v některých Božích mukách v katastru naší obce. 
Stavění máje. 
Tradice stavění májky v prostoru před hospodou Na rozcestí pokračuje i v devadesátých létech.Její 
organizace již však nemá politický podtext,přestože hlavními organizátory jsou stále místní hasiči.Dříve 
do roku 1989 to organizovala tzv.Národní fronta a hasiči / předtím požárníci byly její složkou.Stavění 
máje je spojeno s menší oslavou v rámci hasičského sboru a jeho příznivců. 
Na začátku devadesátých let se začala stavět májka i v prostoru Kyselova na st.hranici.Bylo to 
součástí navázaných styků s rakouskou stranou,podobně jako předávání Betlémského světla. 
 Do budoucna se připravují Slavnosti obce Černá v Pošumaví,které zahrnou řadu aktivit z oblasti 
historického vzniku obce a spoustu atrakcí pro občany a návštěvníky obce. 
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Dva obrázky z předávání Betlémského světla na Štědrý den na hranicích v Kyselově. 

 

 

 

RŮZNÉ. 
 
Hity vánoc. 
Vánoční dárky,kterými lidé obdarovávají své blízké,dostávají jinou dimensi.Lidé stále více kupují 
dárky,které se stávají módními a v mnoha případech jsou i poměrně drahé. 
Hitem letošních vánoc jsou především mobily / dnes už je chce mít pomalu každý školák/ a dále 
koloběžky.Prodávají se rovněž ochranné přilby na jízdní kola,bezpečnostní autosedačky,skládací lodě.Z 
hraček především příšerky a čurající a kakající panenky. 
Navštěvují obec. 
V celé republice zajíždí do všech obcí a tedy i do naší pojízdná prodejna mraženého zboží – Familly 
Frost.Zajede do každé ulice v pravidelném čase  / v Černé v sobotu /,a tak lidé nemusí,pokud si chtějí 
cokoliv zakoupit,udělat ani zbytečný krok navíc. 
Přijíždí i prodejna s prádlem,kde mají na výběr zlevněný sortiment prádla,ručníků,punčoch,bot,povlečení 
a různých suvenýrů. 
Do obce zajíždí firma,která prodává kuřecí maso,o které je slušný zájem,neboť je naporcováno podle 
druhů masa a je levnější. 
Setkáme se zde i s firmou,která přiváží a rozlévá do přinesených láhví moravská červená i bílá vína. 
Nabízené zájezdy. 
Celá léta nás bombardují různé firmy a zvou občany rozesílanými letáky na zájezdy do různých míst 
v ČR i v zahraničí.Odjezd je v ranních hodinách z obce,nabízen je oběd,různé dárky zdarma a to vše za 
poměrně levný peníz.Tyto zájezdy jsou především kvůli předváděcím akcím a jak mám zjištěno moc lidí 
se na ně nehrne. 
Správní uspořádání. 
Od roku 2000 má Česká republika celkem 14 krajů a náš Jihočeský kraj 7 okresů.Původní kraj se 
zmenšil o okres Pelhřimov,který připadl ke kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě.Do budoucna se 
předpokládá i zrušení okresů. 
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Jak slavíme. 
Od r.1990 byly ustanoveny nové státní svátky a to 5.července Cyrila a Metoděje a 6.července Jana 
Husa. 
Od r.1992 byl státní svátek ČSR 9.květen,tehdy nazývaný Výročí osvobození Rudou armádou,změněn 
na 8.květen – Den osvobození od fašismu,s poukazem na to,že kapitulace Německa byla podepsána 
7.5.1945.Ovšem dodnes vedou historici spory,zda to je správně,neboť u nás se stále ještě 
bojovalo.Poslanci ovšem rozhodli tak,jak rozhodli. 
V r.1999 byl ustanoven státním svátkem 17.listopad – Den boje za svobodu a demokracii.Byl vyhlášen u 
příležitosti 10.výročí sametové revoluce. 
Byl zrušen MDŽ / 8.března /,ovšem postupně získává stále více příznivců a někde se i stále slaví.Slaví 
se Svátek Matek / druhou neděli v květnu /,který se dříve rovněž neslavil,získává však na popularitě a je 
uznáván. 
Co je však vnucováno proti vůli většiny obyvatelstva je svátek sv.Valentýna / 14.února /,který nemá 
velkou šanci se ujmout. 
Jako památné dny se připomínají 28.září a 28.říjen,které mají náběh na to stát se státními svátky. 
Jako svátek je ustanoven i Štědrý den,který v minulosti býval pracovním. 
1.leden,který jako Nový rok byl slaven stále,se nyní ještě stal i Dnem obnovy samostatného českého 
státu. 
Zůstává nadále 1.květen jako Svátek práce,dále Pondělí velikonoční  a 1.a 2. Svátek vánoční. 
Neuskutečněné záměry uplynulých let. 
Řada firem  v uplynulých letech,zejména v počátcích devadesátých let,projevovala určitý zájem 
investovat do výstavby některých zařízení na území naší obce.Z mnoha důvodů,z nichž nejhlavnější 
byly nevyřízené a neujasněné restituční nároky,se to nepodařilo.Stojí však za pozornost si některých na 
tomto místě všimnout. 
Čerpací stanice PHM – v prostoru za Medovými.Investorem měla být pražská firma ITCE s.r.o.Součástí 
objektu měly být tři výdejní stojany na benzin a jeden na naftu,hygienické zařízení,dílna autoservisu pro 
drobnější opravy,pneuservis,občerstvení a parkoviště.V tomto případě se nedohodli účastníci 
stavebního řízení. 
Čerpací stanice PHM – naproti hostinci Na rozcestí,kde investorem měla být firma ROKAS,která hodlala 
vystavět malé benzinové čerpadlo,menší prodejnu motoristického příslušenství a občerstvení. 
Čerpací stanice PHM – Statek Frymburk,tehdy ještě společně s Černou měl hned v r.1990 záměr 
vybudovat potřebný objekt na Mokré v prostoru bývalé STS a návsi.Zájem projevilo několik firem,ale 
vzhledem k situaci statku na počátku privatizace a nevyjasněných restitucí,tento záměr rychle skončil. 
Čerpací stanice PHM – na pozemku naproti čp.42 měl tento záměr nový majitel p.Hlíza / nakonec zřídil 
na pozemku u objektu čp.42 prodejnu plynu /. 
Spalovna odpadů  - v obci jí chtěla vybudovat firma SAVIE – SCHARK a.s.Ve spalovně mělo údajně 
najít práci 12 – 15 osob.Obec dokonce přislíbila pomoc v hledání vhodného pozemku a uvažovalo se o 
variantách: buď k tomu účelu koupit vystavěné silážní žlaby ve směru na Slavkovice od firmy CAVALO 
s.r.o – nebo dát k dispozici obecní pozemek např.na Mokré,kde by byla větší šance k uskutečnění. 
Skládka komunálního odpadu – po zaplněné skládce na Pláničce byl úmysl vybudovat novou skládku 
ve vytipované lokalitě v prostoru Hubenova.Byla zpracována studie,podle které by byla kapacita skládky 
nejméně 300 tis.m 3 a náklady pro obec i občany by byly dle Obecního zastupitelstva nejnižší.Firma 
RUMPOLD posuzovala však i jiné návrhy a nakonec jako nejvhodnější se jevila skládka v  okolí 
okresního města. 
Balírna toaletního papíru – v tomto případě hledaly Jihočeské papírny Větřní vhodné prostory,kde by se 
mohlo začít s balením toaletního papíru a přitom údajně zaměstnat 20 – 50 lidí.Zřejmě se vhodné 
prostory nenašly,nebo sama firma od svého záměru upustila předčasně. 
ZTV pro rodinné domky – ani základní technické vybavení pro výstavbu 16 rodinných domků v prostoru 
za „ družstevkami „ v horní části obce ve směru ke kempu Olšina,se neuskutečnilo.Ztroskotalo na 
neochotě uzavřít dohodu o směně pozemků s majitelem p.Antonínem Váchou. 
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Na jiné lokalitě bylo k dispozici 5 parcel a rovněž neúspěšné jednání s p.Janem Záškodou tento úmysl 
překazilo. 
Areál Karlovy Dvory – pro výstavbu velkého areálu v prostoru „ Karláku „ bylo nutné zajistit především 
přívod vody.Jednalo se tedy o možnosti přivádět vodu z Bližné,čímž by se současně vyřešil její 
nedostatek na Bližné,Jestřábí i Černé.Bylo v úmyslu rozšířit při přívodu vody sypanou hráz,kde by se 
vytvořil chodník a stezka pro cyklisty.Systém spolupráce navázaly Obecní úřad Černá v  Pošumaví  a 
Městský úřad v Horní Plané. 
Výstavbu hodlala provést firma Hohenleitner,která navrhovala při té příležitosti zaplatit i přívod plynu do 
Černé.Vše se však pohybovalo jen v oblasti ústních dohovorů a návrhů,bez jakéhokoliv smluvního 
podkladu. 
 
          Návrhů ,které se zabývaly výstavbou různých zařízení,bylo během devadesátých let ještě 
mnohem více.Od některých bylo upuštěno ihned,jiné skončily po delším čase.Uvedené neuskutečněné 
záměry jsou jen krátkou ukázkou toho,co třeba mohlo při příznivém sladění všech okolností ,být 
uskutečněno. 
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Hodnocení 90.let. 
 
Končí devadesátá léta.Jaká byla,, to jsem se snažil popsat v předešlých kapitolách.Všechno však 

postihnout nelze,zejména zaznamenávají-li se události s velkým časovým odstupem. 
Naše společnost se výrazně změnila,změnily se i hodnoty života.Peníze a způsob jejich získání / a 
v mnoha případech jakýmkoliv způsobem / stále obsazují první příčku.Jsou spojeny i s  tím,že je 
narušena morálka obyvatelstva,nedodržují se zákony,je vysoká zločinnost,provádí se tzv.tunelování 
podniků a podobně.Kdo je slušný,čestný a poctivý,je na něho často pohlíženo málem jako na 
slabomyslného. 
Ceny zboží všeho druhu postupně narůstaly,platy sice rovněž,ale reálná mzda stále ještě nedosahuje 
potřebné úrovně.Spíše se prohlubují rozdíly mezi bohatými a chudšími vrstvami.Jestliže je ke konci roku 
2000 průměrná mzda necelých 15 tis.Kč,pak ovšem tuto hranici nedosahuje celých 6O % pracujících. 
Lidé jsou stále necitliví k životnímu prostředí,např.rybáři zajíždí auty až téměř do vody,i přes separování 
odpadu je stále ještě řada černých skládek,ani v lesích se neudržuje pořádek,na silnicích vládne právo 
silnějšího. 
Zejména v počátku devadesátých let,kdy nebyly schváleny příslušné zákony,vládl málem chaos a 
anarchie.Stále existuje řada lidí,kteří jsou přesvědčeni,že si mohou dovolit úplně všechno – jejich 
zaklínací formulkou je ,že máme svobodu a demokracii. 
Aby však nevyznělo toto hodnocení příliš negativně,je nutno po právu přiznat,že se udělalo i mnoho 
pozitivního. 
Chtěl bych zdůraznit,že v naší obci se výše uvedené negativní jevy neprojevují ve zvýšené míře a až na 
malé vyjímky,na naše občany neplatí. 
Ze strany obce a jednotlivých občanů je vidět snaha o zkrášlení vzhledu obecního majetku a 
soukromých objektů.V prostoru pomocné výroby bývalého statku prakticky dvě dřevozpracující firmy 
objekt novou rekonstrukcí vylepšily,firma rodiny Suchánkových dala nový ráz celému prostoru bývalého 
kravína a ostatních objektů ŽV.Řada občanů zkrášlila své rodinné domky a dále o ně pečují,rodina 
Baníkova vybudovala pěkné obchodní středisko uprostřed obce. 
Obec se snažila rekonstruovat a vystavět tolik potřebné bydlení pro občany,vybudovala se moderní 
ČOV,opravilo se velké množství církevních památek a řada dalších větších,či menších prací,které jsou 
tolik potřebné a které třeba denně využíváme a ani si jejich vznik neuvědomíme. 
Přestože dříve významné podniky zanikly,i když  je v obci s porovnání s jinými vysoká 
nezaměstnanost,obec,její domy a ostatní objekty a prostranství se vylepšily a nelze říci,že by se lidem 
v obci žilo špatně,přestože ceny zboží a služeb jsou vesměs vyšší než v jiných regionech,což je dáno 
blízkostí státní hranice s Německem a Rakouskem. 

Hodnocení 20.století. 
 
Letošním rokem se uzavírá dvacáté století.Dovolím si zde velmi stručně zhodnotit vývoj české 
ekonomiky / pramen: Ročenka české ekonomiky příloha Hospodářských novin 2000 – část 4./ 
Ročenka rozděluje českou ekonomiku na 5 mezníků:  
1 / 1900  - 1918    - období habsburské monarchie,kdy české země patřily k hospodářsky 

nejrozvinutějším částem,ovšem klíčové hospodářské pozice ovládal v českých zemích německý kapitál. 
2 /   1918     -  1938          - vznik samostatné republiky.Československu připadlo 60 % průmyslových 

kapacit  habsburské monarchie.Řízené hospodářství bylo nahrazeno tržní ekonomikou.Ke konci období 
hluboká krize,počet nezaměstnaných přes 1 milion osob.Ve velikosti národního důchodu na 1 obyvatele 
zaujímala ČSR 14.místo v Evropě. 
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3 /   1938     -  1945          - protektorát Čechy a Morava,pohraniční oblasti připojeny 

k Německu.Nastává germanizace hospodářství s konfiskací majetku Čechů,likvidace Židů- byla 
připravována úplná germanizace prostoru a lidí.Škody způsobené fašistickou nadvládou byly vyčísleny 
na 347 miliard předválečných korun / národní důchod za roky 1932 až 1937 /. 
4 /   1945      -1948              - země byla v poválečné obnově,probíhaly tři roky rekonstrukce a 

reforem.Byl proveden odsun Němců mezinárodně schválený vítěznými mocnostmi v  srpnu 1945 
v Postupimi.Byl vyhlášen Košický vládní program a Budovatelský program.Začala se uskutečňovat 
pozemková reforma a velké podniky byly znárodněny. 
5 /    1948        - 1989            - nastává centrální direktivní ekonomika a sovětská metoda 
industrializace.Vlastnictví je výlučně ve státní a družstevní formě,nastává kolektivizace zemědělství a 
ekonomika postupuje podle pětiletých plánů.V r.1968 je krátký návrat k tržní ekonomice a od r.1970 
nástup normalizace. 
6 /    1989           -2000             - návrat k tržnímu hospodářství,masová privatizace,nepřehledné 
právní prostředí.V roce 1993 rozdělení Československa. 
Hospodářský vývoj tohoto období prošel třemi odlišnými fázemi : 
A/  transformační deprese  - roky 1990 až 1993 ,kdy se jedná o hluboký pokles ekonomiky oproti roku 
1989. 
B/   růstová fáze transformace – roky 1994 až 1996 ,kdy se objem HDP přiblížil k roku 1989. 
C/   krizová fáze   - od roku 1997  - nastává stagnace a zhoršování.Od r.1999 mírné oživení,zastavení 
poklesu HDP,snižování inflace,růst reálné mzdy,růst bytové politiky. 
 

Hodnocení 2.tisíciletí. 
 
Hodnotit právě skončené tisíciletí znamená projít se stručnou historií naší obce od data jejího vzniku až 
po současnost.V následujících statích se o to na stránkách této části kroniky pokusím.Většina poznatků 
již byla v některých psaných a dochovaných kronikách uvedena,toto je ucelený  a stručný výtah 
z jednotlivých kronik. 
HISTORIE  OBCE . 
První písemná zmínka o obci je z roku 1268,kdy jí zvíkovský purkrabí HIRZO z KLINGERBERGU,který 
sloužil jako vrchní kuchař u krále Přemysla Otakara II.,daroval cisterciáckému klášteru Svatá Koruna / 
nyní Zlatá / a to společně s ostatními obcemi tzv.mokerského újezdu.Tento újezd dostal Hirzo od krále 
Václava I.za věrné služby.Součástí „ mokerského újezdu „ byly obce – 
Mokrá,Hubenov,Slavkovice,Černá.Bližná,Radslav a Dolní Vltavice – uvádím v dnešních názvech. 
Dnešní Černá v Pošumaví se rozkládala v údolí potoka,jehož vody se po dešti zbarvovaly do černa a 
tak první název zněl – Na czerne rece.Název je slovanského původu a svědčí o tom,že právě Slované 
byli prvními obyvateli.Stejně tak zní i ostatní názvy: Nemochrich = Mokrá, Na bliznich = Bližná, Na 
hyrzove = původně Hirzov podle majitele,postupně Dolní Vltavice. 
V majetku kláštera Zlatá Koruna bylo toto území až do roku 1420,kdy byl klášter dobyt husitskými vojsky 
a zpustošen.Mniši byli nuceni utéci a panství si vzal pod svou ochranu pan Oldřich z Rožmberka a 
nechal si od krále Zikmunda potvrdit přičlenění ke svému panství.Poslední Rožmberk Petr Vok prodal 
panství v r.1600 císaři Rudolfu II.,od něho přešlo v roce 1612 na císaře Matyáše a v roce 1619 na 
císaře Ferdinanda II.Ten jej však v roce 1622 daroval Johanovi z Eggenbergu.V majetku Eggenbergů 
zůstalo až do vymření rodu v r.1719,kdy přešlo do majetku knížete Schwarzenberga,kterému patřilo až 
do roku 1848. 
V r.1848 po zrušení nevolnictví V Čechách byla vytvořena samostatná obec – Schwarzbach.Jako 
správní obce byly ustanoveny i dnešní osady a části – Bližná,Muckov,Dolní Vltavice,Plánička,Bednáře a 
Kyselov.Dolní Vltavice byla vyhlášena jako městys s právem trhovým a vlastním městským 
erbem.Tento erb převzala novodobá obec Černá v Pošumaví v roce 1990. 
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Dolní Vltavici ovšem již v r.1505 udělil Petr z Rožmberka pergamenovou listinou právo tržní a 
odúmrtní.V r.1648 byla povýšena na městečko a nadána erbem.U společenstev bylo 7 pečetí – městská 
pečeť,pečeť cechu plátenického,cechu obuvníků,cechu kovářů a kolářů,cechu pekařů,cechu řezníků a 
pečeť spojených řemesel. 
Názvy obcí a osad byly zpočátku slovanského původu,postupně však čeština zaniká,dochází 
k poněmčování a ve výše uvedeném roce 1648 již nebylo v obci žádného občana,který by ovládal 
mateřský jazyk svých předků. 
V r.1918 po vzniku Československé republiky byla tato oblast odpůrcem samostatnosti a neuznávala 
svrchovanost československých úřadů a naopak udržovala úzký styk s rakouskými úřady v Linci. 
V roce 1936 zde získala největší vliv Henleinova „ Sudetendeutsche Partei „,která přivedla tutu oblast 
do náruče Hitlera v r.1938.Na základě „mnichovské dohody“ byla obec přičleněna k Německu. 
Obec Černá v Pošumaví a přilehlé osady byla osvobozena dne 6.května 1945 jednotkami americké 
armády,které postupovaly od Dolní Vltavice a Frymburku.Došlo zde k přestřelce mezi jednotkami 
německého Volkssturmu a americkými vojsky. 
V červnu 1945 přicházejí do obce jednotky československé armády a přebírají ochranu mostu a brodu 
přes Vltavu.Dále přichází finanční stráž a bezpečnostní služby.Jsou ustaveny čsl.státní orgány 
nazývané „ Místní správní komise „,které existují až do voleb v r.1946.Do obce přichází první dosídlenci 
mezi které patří rodiny Fikarova,Rosická,Švamberkova,Medova,Bláhova,Záškodova,Váchova a 
další.Přichází i první řemeslníci jako např.pekař Papáček,obuvník Prášek a další. 
Původní obyvatelé německé národnosti jsou na základě rozhodnutí vítězných mocností z  Postupimi a 
na podkladě dekretů presidenta Beneše odsunuti do Rakouska a do Německa. 
V r.1946 proběhly volby ve kterých kandidovaly dvě politické strany – KSČ a ČSL.Ve volbách zvítězila 
KSČ a postupně začínala uplatňovat svou politiku.Vznikl první Místní národní výbor v  jehož čele byl 
občan Jan Fikar. 
V čele M N V stáli v jednotlivých letech: 
1946   -   1948     -   Jan    FIKAR 
1948   -   1950     -   Antonín ROSICKÝ 
1950   -   1954     -   Stanislav MED 
1954   -   1960     -   Alois ONDRÁČEK 
1960   -   1964     -   Vlastimil HOFÍREK 
1964   -   1966     -   Jiří ŽÁK 
1966   -   1988     -   Jaroslav ZIMMERMAN 
1988   -   1990     -   Pavel MOLÁK 
Od roku 199O byly zrušeny Místní národní výbory a vznikly Obecní úřady. 
V čele O Ú  byl : 
1990   -   2000     -   ing.Jan NOVÁK 
Jakub Krčín zasáhl významným způsobem do středověké historie naší obce.Tento proslulý stavitel 
jihočeských rybníků nechal přistavět k původnímu jednopatrovému renezančnímu zámku v r.1568 
pivovar,čímž vytvořil jednu z dominant obce. 
Pivovar sloužil až do roku 1947,kdy došlo ke zrušení,zůstala zde pouze stáčírna a pivo se 
dováželo.Postupně se pak prováděla konzervace syrupů,sušení hub na export a především vaření 
ovocných šťav a výroba limonád a limosyrupů.Závod vešel ve známost jako Sodovkárna nebo Šťavárna 
a např.kolem roku 1980 zásobovala provozovna svými výrobky 640 prodejen na okresech Český 
Krumlov a Prachatice.Po privatizaci v první polovině devadesátých let byla činnost postupně rušena a 
nakonec zastavena úplně. 
Tuhové doly. 
V roce  1767 byla v okolí nalezena mohutná ložiska grafitu,která se začala těžit v r.1812.V r.1896 byly 
otevřeny další doly na Mokré.největší rozmach nastal na přelomu 19.a 20.století.V r.1940 byly vytěžené 
doly zrušeny a postupně do roku 1958 zatopeny Lipenskou nádrží.Po r.1950 začal geologický průzkum 
na Bližné a v r.1952 bylo zahájeno hloubení šachty,později nazvané Stará jáma,která byla spolu 
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s jámou Barbora otevřena v letech 1954 – 1958.Byly však situovány do středu ložiska a bránily využití 
surovinových zásob.Proto byla vyhloubena nová jáma Václav,kde těžba začala v  r.1964.Pozdější 
průzkum doplněný geofyzikálními měřeními a zejména 300 m hluboký vrt prokázal,že nelze očekávat 
objev nového grafitového ložiska většího hospodářského významu. 
Po několik desetiletí patřily zdejší doly k nejvýznamnějším světovým producentům grafitu.Po privatizaci 
v devadesátých letech se postupně končí s těžbou,až zaniká úplně. 
Lipenská přehradní nádrž. 
Výstavba Lipenské nádrže byla zahájena v r.1949.V obvodu obce bylo nutno přerušit těžbu tuhy a 
vybudovat nová těžební pole u Bližné,zaniklo velké rašeliniště v prostoru podél Vltavy,bylo nutno 
vykácet a vytěžit mnoho hektarů lesa.Byly zrušeny dva hřbitovy,téměř zanikla obec Dolní 
Vltavice,některé samoty,obec Kyselov a částečně byla demolována i obec Černá.Zátopa nepostihla 
Bližnou,Mokrou,Muckov a Pláničku. 
V letech 1955 – 57 probíhaly v katastru obce demolice objektů,zejména těch v těsné blízkosti státní 
hranice.Při demolicích však zanikly některé celé osady a 
samoty,např.Hubenov,Slavkovice,Lhota,Vyžbohy a další.Byla to akce,která s výstavbou Lipenské 
nádrže nesouvisela.Řada objektů se začala přebudovávat na rekreační zařízení zejména průmyslových 
podniků z vnitrozemí. 
Zemědělství. 
Po roce 1949 vznikají Jednotná zemědělská družstva a to v Černé,v Muckově a na Bližné.V Černé je 
předsedou zvolen Antonín Rosický,po něm tuto funkci vykonával Karel Novák a později Josef Bláha.Na 
Bližné byl předsedou Václav Růžička ml. a na Muckově Josef Lang.Družstva však neměla dlouhého 
trvání a postupně zanikla.Zemědělskou výrobu zde převzaly Státní statky.Nejprve jako národní podniky, 
později pod Státními statky ŠUMAVA.V r.1976 se sloučily statky Černá a Frymburk a vznikl odštěpný 
závod Frymburk.Samostatný Statek Černá se znovu vytvořil oddělením od Frymburku 
v r.1991.Postupně je Statek privatizován,vydávají se restituční nároky a Statek a s  ním i zemědělství 
v obci zaniká.Jsou nadále určité snahy na Bližné,Muckově i Mokré,ale o pravou zemědělskou výrobu se 
již nejedná. 
Kostely v obci. 
Kostel „ Neposkvrněného početí p.Marie „ byl vystavěn v r.1799 – 1800 na místě dřevěné kaple z roku 
1787.V letech 1900 – 1904 byl upraven novorománsky a byla doplněna věž. 
V Dolní Vltavici byl kostel vystavěn již v roce 1355 a v r.1384 byl nazýván „ chudým „.Tento kostel 
sv.Linharta byl původně malý a tak byl v letech 1725 – 26 přistavěn.V r.1766 – 68 byl podle plánu Jana 
Jobsta nákladem 3000 zlatých opraven a rozšířen.Po zatopení městečka Lipenskou nádrží byly cenné 
části kostela převezeny do muzea Č.K. 
Obyvatelstvo obce. 
V roce 1869 měla obec 2029 obyvatel.Dále v r.1905 to bylo celkem 2 507 obyvatel a v r.1910 celkem 2 
714 obyvatel.V r.1930 to bylo 2 442 a v r.1950 již jen 711 obyvatel.Pak postupně obyvatelstvo pomalu 
vzrůstá,v r.1970 má obec 845 obyvatel a zatím nejvíce v poválečných letech měla obec obyvatel 
v r.1977 a to 920.Pak nastává určitý odliv a prakticky až do konce století se počet pohybuje kolem 800 
obyvatel. 
Obec má i některé význačné rodáky,kteří se však proslavili jinde.Narodil se zde v  r.1897 JUDr.František 
Smrčka,význačný operní pěvec a v r.1898 jeho bratr Jaroslav Smrčka – Říčanský,historik a 
letopisec.Oba se narodili v domě čp.32 naproti tehdejšímu pivovaru,kde byl jejich otec správcem.Dále 
se zde narodil německý básník a prozaik Adolf Schimann / 1850 – 1940 /.Černá je rodištěm i grafika 
Františka Dörfla nar.v r.1934. 
V neposlední řadě se zde narodil i otec světově známého hudebního skladatele Oskara Nedbala / 
např.Vinobraní /. 
Jachting. 
Obec Černou v Pošumaví proslavil nejen v Československu,ale daleko za hranicemi republiky – 
jachting.Oddíl vzniká v r.1971 a již v r.1973,kdy československý jachetní svaz slaví 80.výročí svého 
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vzniku,je oddíl v Černé pověřen uspořádáním Mistrovství Evropy ve třídě 420,kterého se velmi dobře 
zhostí.Oddíl se postupně rozrůstá,budují se nové loděnice,má několik přeborníků.Dnešní rozsah a 
úroveň již přesahuje rámec obce. 
Přírodní památky. 
V katastru obce se nachází i území,která je potřeba chránit pro budoucnost a proto v  devadesátých 
letech jsou vyhlášeny některé přírodní památky.Jde především o: 
1 / Muckovské vápencové lomy v rozsahu 3,38 ha a vyhlášené v r.1990 
2 / Pláničský rybník / Kozák / v rozsahu 10 ha a vyhlášený v r.1992 
3 / Slavkovické louky v rozsahu 27 ha a vyhlášené v r.1992. 
Sdružení lipenských obcí. 
Obec Černá v Pošumaví je od roku 1991 členem SLO,jehož účelem je hájit zájmy obcí na břehu 
Lipna,chránit zdejší životní prostředí a přírodu,dbát o čistotu vod a starat se o rozvoj rekreace a 
cestovního ruchu. 
Závěrečné shrnutí. 
Největší akcí 80.let byla výstavba Mateřské školy v obci,kdy byl vybudován komplex tří budov,z nichž 
potřebné prostory pro děti mají kapacitu pro 55 dětí + školní jídelnu sloužící též pro 60 žáků ZŠ. 
Nejrozsáhlejší akcí 90.let byla výstavba Čistírny odpadních vod,jejíž náklady spolu s  výstavbou 
kanalizace představují částku téměř 42 mil.Kč.ČOV je vybavena vysoce účinnou technologií 
biologického čištění,její technická a technologická úroveň snese ta nejpřísnější mezinárodní měřítka. 
Opomenout nelze ani výstavbu bytového domu čp.21 s 12 byty a s potřebným prostorem pro Místní 
lidovou knihovnu v hodnotě téměř 14 mil.Kč. 
Samozřejmě,že se v obci za celou dobu vybudovalo mnoho potřebného jak pro občany,tak pro 
rekreaci,všechno však v tomto stručném výčtu nelze postihnout. 
Nejčerstvějším úkolem nejenom obce,ale celého lipenského sdružení,je výstavba skupinového 
vodovodu Lipensko,s využitím bohatých zdrojů kvalitní vody z dolů Bližná. 
Končí  zhodnocení uplynulé doby,končí i tato kronika.Obec Černá v Pošumaví se pomalu stává 
rekreační obcí.Hospodářský život zde prakticky zanikl,zemědělství neprodukuje,Sodovkárna ukončila 
svou činnost a Tuhové doly rovněž. 
Je potřeba zaměřit pozornost v oblasti podnikání a služeb především na to,aby se naše obec stala 
skutečným centrem Lipenské oblasti.Zda se nám to bude dařit –o tom se přesvědčí i budoucí čtenáři 
těchto sepsaných stránek. 
 

Znovu retrospektivně historie – internetové stránky 
obce. 

Před tisíciletími, poté co skončila doba ledová, byl v Severním lese, jak toto území později nazývali 
Římané, jenom les a voda. V důsledku jedinečných geologických pomůru vznikla četná horská jezera, z 
kterých se ještě některá dochovala a z nichž největší bylo Vltavské jezero. Šumavské prajezero, jak 
bývá obyčejně nazýváno, se rozkládalo od Horní Vltavice až po Čertovu stěnu, v šířce 18 km v nejširším 
místě - mezi masivem Smrčiny u Zvonkové a Křížovým vrchem u Světlíku - četné vrcholky kopců 
vyčnívaly z jezera jako ostrovy. Když voda, ovlivněná průlomem u Loučovic, odtekla, vyrostl na 
rozbahněné půdě na úbočích kopců a výšinách hluboký les, takže Šumava, jak tento les nazývali již 
staří Řekové a Římané, se stala strašnou divočinou. 

Přesto, že v dávné historii bylo toto území pravděpodobně nejspíše neobydleno, je historie Černé 
v Pošumaví a jejích osad relativně dlouhá a zajímavá. 

Původně patřilo území obce Černá k panství Boletice, majetku české královské koruny. Král Václav I. 
daroval toto zboží Hirzovi, který patřil k pánům z Klingenbergu, původem z Porýní. Hirzo se v Čechách 
objevuje již v letech 1241 až 1248 jako královský vrchní kuchař a od roku 1250 jako královský purkrabí. 
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Hirzo rozuměl stavebnictví a proto ho Otakar II. pověřil založením města Budějovic. V roce 1268 založil 
na svém panství Dolní Vltavici a také Černou, jejichž založení je v tomto roce písemně doloženo, avšak 
ve skutečnosti bylo toto místo osídleno dříve.  

Počátek osídlení podél staré soumarské cesty přes vltavinský průsmyk, která procházela celým 
Hirzovým územím, mohl být proveden dávno před časem, který je uveden v listinách. Rok 1268, 
uváděný jako založení Dolní Vltavice a Černé může platit pro začátek plánovitého osídlovaní.  

.                                                                                                                                                V minulosti 
se na hospodářském rozvoji obce a jejích osad podílelo zemědělství a obchod na staré soumarské 
stezce z Pasova do Českých Budějovic. V 19.století to pak byla zejména těžba tuhy, těžba rašeliny a 
v menší míře i těžba vápence (Muckovské vápencové lomy). 

Toto území se táhlo jako úzký dlouhý pruh od Boletic na jihozápad, až na zemskou hranici. V pozdější 
době bylo celé toto panství pojmenováno podle obce Mokrá, jedné z osad dnešní obce Černá v 
Pošumaví. Tímto územím vedla obchodní cesta podobná Zlaté stezce, která se na východě, sledujíc 
vltavským údolím obchodní cestu z Horního Rakouska přes Krumlov do Zlaté Koruny a odtud do 
Netolic, spojila se Zlatou stezkou. 

Hirzo z Klingenbergu, který zemřel dne 13. května 1275 bez dědiců, daroval klášteru ve Zlaté Koruně 
veškeré zboží Mokrá - Dolní Vltavice, včetně na něm ležících 13 založených osídlení. Tím se stali 
mokerští a dolnovltavičtí poddanými zlatokorunského kláštera. Hirzo leží pohřben ve Zlaté Koruně, 
náhrobní deska se nachází stále ještě uvnitř kostela. Král Otakar II. potvrdil listinou ze dne 17. března 
1268, vyhotovenou v Písku, toto darování a právě tato listina uvádí jména 13 osídlení podle místních 
pojmenovaní hor, lesů, polností a potoků. Šlo o Dolní Vltavici, Bližnou, Černou, Mokrou, Záhliní, Mýto, 
Skalné, Detochov, Lštín, Jankov, Mladonov, Hořičky, Faschinghof a Slavkovice. V této listině, ač je 
psána latinsky, jsou jména osídlení napsána v českém jazyce (až na Faschinghof).  

Klášteru Zlatá Koruna bylo dne 11.ledna 1284 potvrzeno držení hirzovského zboží králem Václavem II. 
a toto bylo ve vlastnictví kláštera až do husitských bouří. Když byl klášter 11.května 1420 zpustošen 
husity, dva mniši byli upáleni a ostatní uprchli, zmocnil se klášterního majetku Oldřich z Rožmberka a 
vymohl si na králi Zikmundovi zastavení klášterního majetku svému rodu. Rožmberkové nevrátili tento 
majetek zpět zlatokorunským mnichům, když se vrátili zpět z Kremže (Krems) v Dolním Rakousku, kde 
měli vinice. Ponechali si tento zastavený majetek a naopak nechali tento zapsat jako svoje vlastnictví 
králem Vladislavem dne 6. dubna 1501. Petr Vok, poslední z Rožmberků, prodal krumlovské panství 
s bývalým klášterním zbožím dne 11.září 1600 králi Rudolfovi II., od kterého přešel majetek v roce 1612 
na krále Matyáše a z toho v roce 1619 na krále Ferdinanda II.. Tak se tento majetek stal opět majetkem 
korunním, až ho dne 23.prosince 1622 daroval král Ferdinand II. Johannovi Oldřichovi z Eggenbergu. 
 V majetku jeho rodu zůstal tento až do jeho vymření dne 4.dubna 1719. Potom přešel na 
Schwarzenberky, jimž patřil až do 

Historie obce a osad  

Černá v Pošumaví 

První zmínka z roku 1268 uvádí jméno “Na černé řece”- psáno česky. Později v letech 1445, 1483, 1495 
se obec jmenovala jednoduše “Černá”, opět psáno česky nebo Nachirnie, což byl taktéž slovanský 
název, s označením “villa” = vesnice.V 16. století se Černá píše jako Schwarzbach – již psáno 
německy, z čehož vzniklo české “Černý potok”. Navzdory českému jménu a území povolával Hirzo na 
své panství právě Němce. Později byla Černá jistě ryze německá, což dosvědčují zejména německá 
jména tehdejších obyvatel (kromě několika českých, která patřila zde působícím vrchnostenským 
úředníkům). 
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Původně patřila Černá k rychtě Mokrá, kde měl zlatokorunský klášter dvůr a správce dvora. Za 
Rožmberků byla sídlem rychty většinou Dolní Vltavice.V roce 1585, tj. v době panování rodu 
Rožmberků, se objevuje Černá poprvé jako samostatná rychta, protože zřízením pivovaru a mlýna (v 
roce 1568) získala na významu - ostatně již v roce 1510 byl v Černé rychtář již usedlý. Černá zůstala 
sídlem vrchnostenského úřadu i za vlastnictví knížecí rodiny Eggenberků a Schwarzenberků. 

Území obce 

V roce 1445 obnášelo 15 drah (1 dráha = 30 jiter = 16,8 ha), tj. 252 ha; v roce 1585 pouze 11 drah. V 
30.letech tohoto století byla velikost katastrálního území obce Černá 5,12 km2. Současná velikost 
katastrálního území činí 50,4 km2 (5.039 ha). 

Růst obce  

1. V roce 1585 měla obec (samotná Černá) 16 usedlých, 2 domkáře a 2 hospody.  

2. V roce 1595 20 usedlých.  

3. V roce 1723 19 usedlých poddaných.  

4. V roce 1789 35 čísel s pivovarem.  

5. V roce 1840 35 domů s 341 obyvateli, knížecí úřední budova, pivovar, palírna kořalky, 1 
hospoda.  

6. V roce 1895 39 domů, 507 obyvatel (470 Němců a 37 Čechů).  

Škola 

Původně patřila Černá školou do Hořic. Vlastní školu měla až po zřízení lokálie. První učitel byl Franz 
Maurer v letech 1793 – 1795.  

Pivovar 

závody v Černé byly V roce 1568 byl založen a postaven Jakubem Krčínem z Jelčan, zdatným 
úředníkem Viléma z Rožmberka, pivovar a mlýn. Hospody v Horní Plané, Hořicích a Frymburku byly 
odkázány na odběr piva z Černé. V roce 1605 odebíralo pivo z tohoto pivovaru 48 hospod. Další viz 
Historie pivovaru. 

Do historie Černé významně zasáhla těžba tuhy, zahájená počátkem 19. století a s ní spojená těžba 
rašeliny. Tuhové koncem 19. století jedny z největších exportérů grafitu na světě. 

Dolní Vltavice 

Nejstarší jméno obce “Na Hirzowe” (něm. Hirschau) bylo uvedeno na darovací listině purkrabímu 
Hirzovi králem Otakarem II. dne 2. března 1268 sepsané v Písku. V pozdějších potvrzeních o darování 
z roku 1284,1348 a 1384 je uváděno jméno “Hirzow”, ale v knize biřmovaných z roku 1376 je již 
uvedeno jméno Wltaua, v seznamu rožmberského panství z let 1457 - 1460 je uvedeno jméno Wultag a 
v listině kláštera ve Schlä glu z roku 1457 jméno Wulda. Jména Wulda a Unterwuldau se již potom 
ustálila. Od roku 1918 se obec jmenuje Untermoldau, česky Dolní Vltavice, na rozlišení od Obermoldau , 
česky Horní Vltavice u Volar.  

Zápisy nebo listiny, které by poskytly vyčerpávající přehled o vývoji Dolní Vltavice neexistují, pokud se 
jedná o údaje před třicetiletou válkou. Různé menší průniky Švédů během války, četné průchody 
velkých císařských vojsk, způsobily velké škody. Když ale pronikli Švédové v roce 1648 až k Vltavě a 
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byli silným opevněním u Dolní Vltavice odraženi, znamenalo to pro Dolní Vltavici úplnou zkázu. Obecní 
archiv, všechny od roku 1632 vedené matriky pokřtěných, sezdaných a zemřelých padly za oběť válce. 
Pouze jediný starý, také již ohořelý a pouze částečně čitelný exemplář matriky sezdaných zůstal 
zachován a byl uložen na farním úřadě v Dolní Vltavici. Z tohoto bylo zjištěno, že nejméně tucet 
procházejících žoldnéřů uzavřelo v Dolní Vltavici sňatek. Tento exemplář shořel při požáru fary v roce 
1945. 

Vedle vlastního statku Mokrá, který byl založen již dříve, byla Dolní Vltavice největším a 
nejvýznamnějším založeným osídlením purkrabího Hirze. Že Hirzo pojal výstavbu Dolní Vltavice vskutku 
velkoryse svědčí např. rozměry náměstí . To bylo dlouhé 190 a široké 90 kroků a svou plochou přes 1 
hektar by ještě dnes dostačovalo svému účelu, přestože mezitím uplynulo více jak 700 let.  

V roce 1350 obdržela Dolní Vltavice práva městyse. S udělením příslušných práv byla spojena 
povinnost městys opevnit proti vnějšímu nepříteli, to se v Dolní Vltavici ale nestalo. Kostel byl až do 1. 
světové války obehnán po celém obvodě zdí 2 m vysokou a 1 m silnou. Tak silná zeď převyšuje ostatní 
opevněné kostely široko daleko. Obezděný prostor okolo kostela poskytoval dostatek místa, aby pojmul 
všechno obyvatelstvo, a tak je ochránil před přímým nebezpečím proniknuvšího nepřítele.  

Po husitských nepokojích byla česká řeč prohlášena za úřední a objevuje se český název obce - 
Vltavice. Nový pán krumlovského panství, vévoda Johann Christian Eggenberg, povýšil v roce 1669 
Dolní Vltavici podruhé na městys. Mezi jinými oprávněními dostala právo pořádat dva veřejné výroční 
trhy, které bylo později rozšířeno na pět trhů. Tato práva potvrdila Marie Terezie v roce 1747 a Josef II. 
v roce 1782. 

Od roku 1785 byla císařem Josefem II. zavedena daň ze všech polí, luk a lesů. Pastviny, rybníky a vše 
co náleželo k půdě bylo zdaněno. Když bylo potom vše vyměřeno, platil každý občan podle výměry 
mezi 1 zlatým až 1 zlatým a 37 krejcary měsíčně. Pro srovnání stál tehdy 1 pár volů 35 až 40 zlatých, l 
kůň 80 až 100 zlatých. 

Že vedle kvetoucího obchodu se ve Vltavici také silně rozvíjela řemesla, je docela přirozené. K tomu lze 
také přičíst zpracovávání lnu v plátenických provozech. Je dokázáno, že v Dolní Vltavici byl tkalcovský 
cech, společný i pro Benešov nad Černou, se sídlem v Dolní Vltavici. Když byly cechy časem 
překonány, dílem i zakázány, sklad cechu převzalo jako následník cechu řemeslnické družstvo, které 
mělo ve farnosti v roce 1932 celkem 69 členů. Obchod doznal většího rozmachu, když císař Josef II. 
zrušil koncem l8. století nevolnictví. 

V 18. století rozkvetl čilý obchod, který Dolní Vltavici opět pozvedl, byly zde postaveny četné domy 
obchodníky a řemeslníky, kteří byli poměrně majetní. Jakého vzestupu doznal výměnný obchod přes 
hranice, ukazuje nám počet celních dozorců. Již v roce 1716 si postavil císařský celní a pro hraniční 
obchod příslušný dozorce obytný dům pro sebe a svou císařskou kancelář. Ke stávajícím čtyřem 
celníkům, kteří zde byli v roce 1787 činní byli zde ještě umístěni další dva. Vysoký stav pracovníků na 
mýtních stanicích lze přičíst tomu, že mnozí obchodníci se nedrželi předepsaných celních cest a 
oklikami se vyhýbali místním mýtním stanicím. Toto se týkalo zvláště obchodníků se solí a dobytkem, 
občas i s plátenickými výrobky a na jejich výrobu potřebnou přízi.  

Bližná 

Jak v Čechách tak i v Bavorsku vznikala města a vesnice, byly zakládány přes lesní pohoří dopravní 
cesty, z nichz nejvýznamnější byla Zlatá stezka. Podél dopravních cest stáli strážní, kteří dostali k 
dispozici obydlí a pozemek, který si vyklučili, a tak je lze považovat za první osídlence. Některé tyto 
osídlené samoty, které mě1y většinou česká jména, byly opět opuštěny, aby byly později opět rozšířeny 
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a obhospodařovány, ale tentokrát německými osídlenci tak, jak se to stalo v Bližné, Černé, Slavkovicích 
a.t.d.. Vlastní, široce provedené osídlení ve 13. století bylo provedeno výlučně německými kolonisty. 

Bližná není od roku 1268, kdy měla jméno “Nablizmerch” až do roku 1445 uváděna, přestože v letech 
1284 1348 a 1384 byly vystaveny listiny, týkající se statku Mokrá. Teprve v roce 1445 se opět objevuje 
pod česko-.německým dvojitým označením: B1yzny - Ekkartslag. Radslav (nyní jedna z chatových 
osad) vstupuje do dějin teprve rokem 1445. Ještě mladšího data je někdejší poplužní dvůr Jestřábí 
(dnes významná rekreační lokalita v katastru obce Černá), který není ještě zakreslen na Mullerově 
mapě z roku 1720, a to znamená, že byl založen později. 

Bližná je dnes jednou z osad obce Černá v Pošumaví. 

Historické objekty  

Kaple u Dolní Vltavice  

Tato kaple byla postavena v roce 1648, těsně po třicetileté válce, jako pietní místo, kam byly pochovány 
oběti morové nákazy. Podle kroniky tuto stavbu financoval pan STINI, majitel domu č.p.26. Kaple byla 
údajně dřevěná a ve stejné době byly po jejích stranách vysazeny dvě lípy, které zde stojí dodnes. 
V roce 1753 byla kaple přestavěna do dnešní podoby. Přestavbu financovala paní Teidinger jako dík za 
zázračné vyléčení z těžké nemoci. Kaple i oba stromy jsou zapsány v seznamu památek chráněných 
státem. Lípy mají ve výšce 1,3 m nad zemí obvod kmene 510 cm. 

Socha Sv. Jana Nepomuckého,umístěná ve výklenku u kostela v Černé. 

Mezi farou a kostelem stávala kdysi kaplička, postavená jedním stavitelem a vyzdobena sochou Jana 
Nepomuckého. Když byla v roce 1903 postavena nová fara, byla kaplička s povolením úřadů zbourána. 
Socha byla nejdříve postavena mezi stromy na přední straně kostela, odtud musela pryč a byla potom 
umístěna na vnější zeď (původního) hřbitova (dnes pietní místo před turistickou ubytovnou). Kovářský 
mistr Johann Tschunko nesouhlasil s nedůstojným umístěním svého patrona a navrhl, aby byl postaven 
na mostě v obci. Tak se také stalo. V roce 1918 měla jedné noci česká vojenská posádka soše urazit 
ruku a část kříže. Tyto díly nebyly nalezeny a nebyly dodnes nahrazeny. Socha byla umístěna na mostě 
až do 70. let, kdy musela ustoupit výstavbě lávky pro pěší a byla přemístěna do výklenku u kostela, kde 
je dodnes. 

Další historicky zajímavé objekty 

Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, postavený v roce1799 –1800 na místě někdejší 
dřevěné kaple z r. 1787. Svou konečnou pseudorománskou podobu získal přestavbou v  letech 1901-
1904. Tehdy také přibyla věž. Vnitřní zařízení kostela, tj. hlavní oltář, oba postranní oltáře, kazatelna a 
křtitelnice, je mladší a pochází z  19. a počátku 20. století. 

Pivovar 

Postavený v roce 1568. Podle vyprávění Franze Gabriela (1851-1892) byla obytná část pivovaru (část 
souběžná se silnicí na D.Vltavici) loveckým zámečkem. Na východní straně budovy v  prvním poschodí 
– dnes strana do dvora – býval balkon. Z toho balkonu měli dříve páni střílet zvěř, kterou honci přiháněli 
z pláničských lesů, které (mimo gronetské nebo Gronetovy louky) sahaly až téměř k Černé. 

Dům č.p. 39  

Postavený v roce 1568 jako mlýn Jakubem Krčínem z Jelčan pro potřeby pivovaru a mlečský poplatek. 
V roce 1880 byl mlýn vyměněn za louku u pivovaru, na níž byl založen horní pivovarský rybník. Od té 
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doby byl mlýn pronajímán různým mlynářům. K opatření peněz na vyplacení úpisu válečné půjčky ze 
společného majetku v hodnotě 100.000 korun, musel být mlýn s ostatním společným majetkem prodán. 
V roce 1920 byl mlýn opuštěn a v budově bylo umístěno zařízení na výrobu elektrického proudu 
Osvětlovacím sdružením v Černé, které ale bylo nedostačující a v roce 1923 bylo opuštěno. Od roku 
1926 slouží k obytným účelům, případně k drobnému podnikání (švec). 

Portál vyústění staré Josefovské štoly u Mokré z roku 1897.  

Ražba této štoly byla dokončena po mnoha přerušeních až v roce 1937 a její celková délka činí 2240 m.  

Významní rodáci  

Duchovní : 

 Páter Josef Pauer , zlatokorunský cisterciák, zemřel r. 1770  

 Páter Paul Prosch k o, školní rada, narozen 1837, zemřel ?  

 Páter Markus Gabriel (* 1852) a p. Marian Fischback (*1857) - kremsmunsterští benediktýni  

 Johann Erhard , Linecký diecezní kněz, nar.1809, zemřel ?  

S v ě t š t í : 

 Adolf Schimann , lesník, básník a prozaik, narozen 2.února 1850, zemřel 1940  

 JUDr. František Smrčka, koncertní a operní pěvec (1898 – 1960)  

 František Dorfl(* 1934), grafik  

Historie Farnosti  

Obyvatelé Černé byli většinou římsko-katolického vyznání; pouze v 16. století, kdy v Hořicích, do jejichž 
církevního obvodu Černá patřila, luteránstvím svedení faráři Wenzel Leitl a Johann Schlesinger pečovali 
o zdejší duše, byla také Černá evangelická. Když ale Vilém z Rožmberka v roce 1588 energicky proti 
protestantům zakročil, navrátila se opět brzo dřívější víra. 

Dne 25. srpna 1787 byla Černá od Hořic odfařena a dostala vlastní kostel a byla vytvořena samostatná 
lokalie, tj. církevní obvod. Taktéž vedení matrik bylo započato v roce 1787. Kostel byl zasvěcen ke cti 
“Neposkvrněného početí Panny Marie”; patronem byl náboženský fond, dílo císaře Josefa II.. V roce 
1787 byl postaven dřevěný kostel; v roce 1798 kostel kamenný, který byl v roce 1799 vysvěcen. V roce 
1902 byl kostel zvětšen a byla postavena nová věž; nově vysvěcen byl dne 3. července 1904. 

V roce 1794 byla zahájena výstavba fary, která byla dokončena 22. října 1795. V roce 1903 byla fara, 
která měla č.p. 30, přestavěna nákladem 24.000 Korun. Stavební náklady hradil ze 3/4 náboženský 
fond a z 1/4 farnost. Stavba kostela (1901-1904) byla spolu se stavbou fary svěřena staviteli Franzovi 
Sossnerovi z Krumlova. Z bývalého farního kostela v Sopekau u Mühlhausen byly dne 29.listopadu 
1788 přislíbeny dva zvony, které byly do Černé dopraveny dne 9. prosince 1788. 

Ke zdejší farnosti byly přifařeny následující obce: Černá, Plánička, Nová Ves, Jámy, Nový mlýn, Kozlí 
vrch, Slavkovice, z Mokré “Massauer” , Jestřábí, od roku 1894 tuhové doly, nádraží Černá a Lužní 
závod. 
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Počet duší ve farnosti: 

 původně: 988  

 1894: 1.405  

 1900: 1.363  

 1920: 1248  

 1930: 1.254  

V 1. světové válce 1914-18 musela přinést oběti i církev. Dne 23. listopadu 1916 byly odvezeny zvony: 
velký o váze 572 kg, malý 63 kg, sakristijní 1 kg a místní zvon z Jam 24 kg. Dne 9. září 1917 byl 
odvezen také ještě střední zvon o váze 300 kg. Do zbrojních továren tak byly odvezeny zvony o celkové 
váze 960 kg, za které stát vyplatil odškodné ve výši 3.744 Korun. Bída světové války se nezastavila ani 
před posvěcenými zvony; v té době to bylo obyvatelstvem chápáno jako výstraha, že tyto zvony nemají 
vyzvánět k vítěznému míru! 

Ochota farnosti k obětem pořídila za tyto zvony náhradu. Dne 5. června 1928 byly vysvěceny a 
zavěšeny v Černé 3 nové zvony. Váha jednotlivých zvonů bez armatury je 558 kg, 318,5 kg a 230 kg. 
Velký zvon zdobil obraz “Ježíš – král Sv.Florián” a nápis “Od blesku a bouří ochraňuj nás ó pane Ježíši 
Kriste”. Druhý zvon zdobil obraz “Marie pomocné” a nápis “Maria, pomož nám, tak volá každý zvuk 
vzhůru k tvému nebeskému trůnu”. Třetí zvon byl vyzdoben obrazem “Sv.Terezie s dítětem a Ježíšem” 
a nápisem “Nech svoje růže na nás pršet”. Pro opatření zvonů bylo vybráno: dary ve farnosti 25.186 Kč. 
dary mimo farnosti 3.046 Kč, zvonový fond včetně úroků 4.676 Kč, tj. celkem 32.908 Kč.  

Historie průmyslu  

HISTORIE PIVOVARU 

Knížecí Schwarzenberský pivovar založil a postavil roku 1568 Jakub Krčen z Jelčan, nejzdatnější 
úředník Viléma z Rožmberka. V roce 1605 odebíralo z tohoto pivovaru pivo 48 hospod. Až do 70.let 19. 
století byla v provozu sladovna systému “Poupě”, i když systém výroby sladu zůstal až do konce výroby 
piva stejný. Proto mělo pivo kouřovou příchuť. Podstatné změny tehdy postihly pouze zkvašování 
zeleného sladu. Potřebné obracení sladu bylo od elektrifikace pivovaru v roce 1909 prováděno 
automatickými obraceči. 

Mlýn, který sloužil především potřebám pivovaru (sladovny) byl právě tak založen Jakubem Krčínem v 
roce 1568. V letech 1880 byl tento mlýn, včetně vodního práva, vyměněn za louku společného majetku 
a na této louce byl založen hořejší rybník pro těžbu ledu. Všichni poddaní museli v tomto mlýně nechat 
mlet svoje obilí, stejně tak odebírat svoje pivo z pivovaru z Černé, a to proti vysokým trestům za 
porušení této povinnosti. 

Chmelnice pro pivovar vznikly u Mokré a u Olšovského dvora; byly opuštěny koncem roku 1788. 

Palírna kořalky (knížecí) je uváděna v provozu v letech 1791 a 1841. 

Založení rybníků pro těžbu ledu: 

Po roce 1568 vyměřil Krčín pod pivovarem také dva rybníky, které měly velikostí překonat Olšovský 
rybník; tento plán se ale nerealizoval. Tehdy se právě vracel Olšovský rybník zpět zlatokorunskému 
klášteru a proto nastala potřeba za něj pořídit náhradu pro získávání ledu. Před rokem 1880 byl založen 
dolní rybník o rozloze 1.150 m2 a v roce 1880 horní rybník o rozloze 1.650 m2

. V roce 1931 bylo k 
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dispozici šest sklepních prostor s obsahem 5.000 m3, které byly každý rok naplněny ledem z obou 
pivovarských rybníků. Potřebné množství činilo 400 až 500 železničních vagonů. K těžbě ledu bylo 
přijímáno až 40 dělníků a náklady na zásobení pivovaru ledem se pohybovaly od 10.000 do 20.000 Kč. 

bylo ale brzo citelně omezeno tzv. mílovým právem, privilegiem, které propůjčovali králové jejich 
městům, pozemkoví páni svým poddaným městům a městysům, a to určovalo, že určitá zaměstnání a 
řemesla uvnitř okruhu jedné míle kolem města jsou vyhrazena měšťanům tohoto místa k ”městské 
obživě”. Mezi jiným nesměla být trpěna v okruhu jedné míle hospoda, nesmělo se vařit pivo a vyrábět 
slad. Názor, že vaření piva je privilegium a žádné právo, získával stále více na platnosti ve 14. století – 
byl to ovšem názor nesmyslný, využívaný pouze k prospěchu š lechty.  

Velký rožmberský ekonom Jakub Krčín z Jelčan viděl zvláště v monopolizaci várečného a 
sladovnického práva nejlepší zdroj příjmů pro knížecí pokladnu. Tak byl mezi jinými roku 1568 zřízen 
knížecí pivovar v Černé. Okolo ležící obce byly odkázány na odběr piva odtud – i Hořice a Horní Planá. 
Poslední mohla vařit pivo vyjímečně v zimě roku 1569, když cesty do Černé byly zaváty sněhem. 

Založením pivovaru v Černé byly právě v roce 1568 poškozeny pivovary náležející klášteru Vyšší Brod 
ve skelné huti (Skláře) a v Hořicích. V roce 1590 požadoval Vilém z Rožmberka od vyšebrodského 
kláštera přenechání práva vaření piva na doživotí a opat Anton Flaming musel dát souhlas také k 
opuštění klášterního pivovaru ve skelné huti. Celé hořické okolí bylo odkázáno na odběr knížecího piva 
z Černé.  

V roce 1651 nechal tehdejší opat vyšebrodského kláštera Georg Wondschuh v nově postavené skelné 
huti opět vařit pivo a zde vyrobené klášterní pivo bylo ke škodě Výroba piva: 

Množství vyrobeného piva z jedné várky se postupně zvyšovalo, a to z 24 sudů (cca 12 hl) v roce 1603 
až na 30 hl v roce 1880 a dalších.  

Ročně bylo vyrobeno: 

Ječné červené pivo, Pšeničné bílé pivo, Patoky  

 1650 - 430 hl, 390 hl, 255 hl  

 1700 - 850 hl  

 1800 - 1.490 hl  

 1900 - 19.980 hl  

 1930 - 20.500 hl  

K výrobě piva byla odebírána (a nadále i k výrobě šťáv a limonád) voda z “Bílé studny”, která leží na 
“kostelní stezce” směrem na Jámy. Pramen této studny vyvrhuje bílý písek, odtud jméno “Bílá studna”. 
Voda z ní je k výrobě piva vhodné, avšak o dva stupně tvrdší oproti ideálnímu stavu. Prameniště bylo 
zakoupeno od společného majetku obce Slavkovice. 

V roce 1879/80 byly vystavěny nové skladovací a kvasné sklepy. Tím se uvolnily staré, nevyhovující 
sklepy na frymburské silnici, do nichž byly v roce 1917 umístěny sklepy na ovocné šťávy.  

Výroba piva byla ukončena po druhé světové válce a nadále zde zůstala výroba ovocných šťáv a 
limonád. 
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Výrobna ovocných šťáv 

Výrobna ovocných šťáv byla zřízena roku 1910 ke zhodnocení, ve vlastních knížecích lesích se hojně 
vyskytujících malin, borůvek a i jiného ovoce. Ovocné šťávy se vyráběly až do začátku 90tých let.  

Historické záznamy o pivovarnictví 

Várečné a sladovnické právo bývalo dříve všeobecné a teprve později bylo započítáváno “k městské 
obživě”. Toto várečné a sladovnické právo pivovaru v Černé čepováno v okolí Hořic. Kníže Eggenberg 
si na toto stěžoval u císaře. Tento dne 3.listopadu 1674 rozhodl, aby kníže ponechal klášteru staré 
právo čepování piva. Tu sáhl kníže ke svépomoci. Dne 6.prosince 1674 asi o půlnoci vnik li knížecí 
trubač spolu s vrchním lovčím a ještě jinými sloužícími, každý s párem pistolí v rukou a s nimi dobře 100 
mužů do skelné huti, vtrhli do sklepa a nechali vytéct všechno pivo. Na rozbřesku dne přišel zase 
pivovarský písař z Černé s asi třiceti sedláky a obsadili blízký mlýn. Tento, následující léta trvající spor, 
mezi panstvím Krumlov a klášterem Vyšší Brod byl ukončen 20.září 1714 s tím, že v městyse Hořice, v 
rychtě Plánička má být čepováno pivo z Černé. Smlouva byla dne 16.září 1715 potvrzena císařem 
Karlem VI.  

Nad pivovary na rožmberských statcích měl vrchní dozor regent nebo zámecký hejtman, zatímco každý 
pivovar měl svého pivovarnického písaře, který se staral o finanční vedení pivovaru. 

Pivo se v Černé vařilo až do roku 1948. 

Těžba rašeliny u Černé v Pošumaví 

Šumavská rašeliniště sahají svým původem zpět až do poslední doby ledové. Rozlišujeme rašeliniště 
na svazích a kopcích a v nížinách. Na Šumavě je asi 70 rašelinišť v kopcích, která vznikla v 
prosedlinách horského hřebene a asi 95 nížinných rašelinišť v údolích. Většina největších rašelinišť 
ležela okolo Dolní Vltavice. 385 rašelinišť, nacházejících se ve 83 obcích, měla celkovou výměru 5.339 
ha.  

Největší šumavské rašeliniště byl “Schachlův luh” u obce Horní Borková o ploše asi 374 ha, toto je 
ovšem dnes zatopeno Lipenskou vodní nádrží. Poblíž státní hranice se nacházejí Boyerův a Kyselovský 
luh, každý o výměře 151 ha. 

Největší hloubka rašeliniště byla u Dolní Borkové v Schachelově luhu, a to 11 metrů. Střední průměrná 
hloubka rašelinišť byla mezi 3 až 4 metry. 

Těžba rašeliny je na Šumavě velice stará. Dříve se rašelina ze země vypichovala lopatou, sušila se a 
používala se k otopu obydlí. Systematická těžba rašeliny byla na Šumavě zavedena teprve okolo 
poloviny 19. století. Nebyla již vypichována ze země lopatou, ale byla vyřezávána tzv. rašelinovým 
nožem, který byl dovezen současně s touto technologií z Bavorska. Tento nůž byl 50 cm dlouhý a 10 
cm široký a byl upevněn na asi 1 metr dlouhé násadě. Byl velmi ostře nabroušen. Dále byla používána 
těžká lopata štychovnice, malá a velká sekyra k odsekávání dřevěných částí, které ležely v rašelině. 
Horní vrstva země byla nejprve lopatou odstraněna, a pak byly vykrajovány rašelinové cihly, většinou o 
rozměru 9 x 10 x 35 cm t. j. asi 3,2 dm3. 

Rašelina se těžila většinou od měsíce května. Cihly byly převáženy na trakaři a na rovné půdě byly 
ukládány jedna vedle druhé k vysoušení. Po nějaké době, až cihly poněkud proschly a ztvrdly, byla na 
ně křížem položena další vrstva, což se opět opakovalo. Na podzim byly cihly odvezeny domů. 

K otopu bylo zprvu využíváno na Šumavě pouze asi 1/5 rašelinišť. Teprve od roku 1866 byla těžena 
větší množství rašeliny. Jako palivo našla využití ve sklárnách a cihelnách. Pro její využití jako paliva 
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pro průmyslové využití v tuhových závodech a pivovaru v Černé, nechal kníže Schwarzenberk poprvé 
těžit od roku 1889 rašelinu na Schachlově luhu. Nejprve bylo těženo jenom asi 130.000 centýřů na 
palivo a 10.000 centýřů na stlaní pod dobytek ( 1 centýř = 56 kg) , v několika letech potom stoupla těžba 
rašeliny až na 90.000 m3. 

Aby toto velké množství rašeliny mohlo být dopraveno do Černé, byla v r. 1894 položena 12 km dlouhá 
úzkokolejná trať, na níž byly v provozu 2 parní lokomotivy. Vltava byla přemostěna 220 m dlouhým 
dřevěným mostem - nejdelším dřevěným mostem v Čechách - a tak bylo přemostěno i území, které 
zaplavovala Vltava při rozvodnění, aby nebyl přísun rašeliny do závodů přerušen. 

Jako předmět obchodu, vedle rašeliny na topení, byla méně hodnotná rašelina využívána na stlaní pod 
dobytek. Za tímto účelem byla v r. 1894 založena Schwarzenberská těžba rašeliny na stlaní v Černé. 
Na Schacherově luhu byl postaven stroj, který surovou rašelinu rozmělnil a šnekovitým zařízením lisoval 
do kulatých kusů, zvaných vuřty. Takto vyrobené vuřty byly sušeny a v Černé rozemlety ve speciálním 
mlýně. Celé zařízení vyhořelo v r. 1911 a nebylo již obnoveno. 

Pokles poptávky po tuze měl za následek i pokles těžby rašeliny. Zatímco v plné sezóně bylo v těžbě 
rašeliny zaměstnáno přes 400 lidí, snížením těžby rašeliny zůstalo v těžbě zaměstnáno pouze několik 
zde usedlých rodin, pro které to byl namnoze pouze jediný výdělek za rok. V Luhu byly již v r. 1936 
vytěženy dvě vrstvy, v r. 1945 byla zahájena těžba třetí vrstvy.  

Když ale byly uvedeny do provozu parní stroje v tuhových závodech a vyžadovaly mnoho dřeva k 
vatápění, byl učiněn knížeti návrh, aby učinil pokus s rašelinou z Jestřábí, neboť tato je velice blízko a 
bylo by jí zde hodně. Tento pokus ale nevyšel. Rašelina byla málo zetlelá a za druhé byla k těžbě málo 
vhodná. 

Teprve v této době se dozvěděla většina hůreckých, že tento pozemek je rašeliniště o kterém často 
slyšeli. Protože ale v knížecích kotlích nedopadla zkouška docela dobře, nepřikládal se dále tomu žádný 
význam. 

V roce 1861 byl v Mokré postaven v tamních tuhových závodech parní stroj a protože kníže nechtěl k 
jeho vytápění dodávat dřevo, přišel pan Rosenberger do Hůrky, prozkoumal rašelinový pozemek, vzal 
něco na zkoušku, potom opět přišel, koupil několik jiter rašeliniště od malých sedláků a zaplatil za jitro 
130 zlatých rakouské měny. Teprve nyní poznali hůrečtí, že "“černé jíloviště"”je také něco užitečného. 
Pan Rosenberger přivedl z Bavorska okamžitě zkušené těžaře rašeliny, kteří věděli jak na vhodném 
místě začít. 

Nejprve byl vykopán velice široký a hluboký odvodňovací příkop na hranici s Černou. Potom si zabral 
každý těžař zvláštní místo a začal pracovat. Od odvodňovacího příkopu byla položena zápora o šířce 
dvou až tří sáhů, nakypřený povrch byl odstraněn až na mastný podklad a velkou těžařskou lopatou byl 
proveden přes celou záporu na délku cihly zápich nebo zářez. Pak vzal těžař dlouhou, sotva šest coulů 
širokou, ale velice tenkou, dobře řezající cihlovou lopatu, postavil se do příkopu, provedl shora zápich o 
šířce cihly a nasadil na tloušťku cihly na straně příkopu, podstrčil lopatu pod celou délku cihly a vyrazil 
cihlu na povrch ven, provedl opět zápich seshora, podjel lopatou celou délku a položil cihlu vedle té 
první nahoru a tak to šlo stále dál, až přišel na levou stranu rozpory. Pak se začalo opět na pravé straně 
rozpory jak předtím, jenomže o tloušťku cihly hlouběji a tak se pokračovalo až do podloží.  

Každý těžař musel mít ale pomocníka, “kolečkáře”, který mu odvážel vytěžené cihly na kolečku a 
každou vyložil zvlášť k sušení. Po zatvrdnutí musely být cihly naskládány k vysušení do křížových hrání, 
které se opět později přerovnávaly. A když potom docela vyschly, byly vyrovnány do hrání o kubickém 
sáhu.” 

Podobně probíhala těžba rašeliny na všech rašeliništích; práce těžařů byla těžká a namáhavá.” 
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Historie dolování tuhy -Tuhové závody v Černé 

Podle staré pověsti měla být tuha, která se tehdy nazývala “železná tabule”, “černé vodní olovo” nebo 
“železný maz” objevena vytržením keře jalovce a nacházena v černých krtčích kopečcích. Byli to hůrečtí 
sedláci, kteří tuto mastnou zeminu používali jako mazacího prostředku na pluhy a panty. 

Pověst praví, že okolo roku 1790 žili v Hůrce na Langově domě číslo 20 dva bratři, Aleš a Ondřej 
Hofmannovi, kteří se hodně zabývali “lovem” zvěře a ptactva a snažili si vydělávat peníze různým 
způsobem. Tito bratři měli před dlouhou dobou přinést domů tuto “železnou tabuli”, opatrovat ji v 
kuchyni, v tichosti prodat a na pastvině vykopat sítinovými holemi tak šikovně jámu, že okamžitě nikdo 
nic nepoznal a netušil. 

Zřídka však může zůstat něco utajeno, když to musí projít mnoha rukama, právě to se tehdy stalo. 
Jáma, kde tuhu nalezli byla také stále větší a nedala se již déle zatajovat a tak vše vyšlo najevo. Tehdy 
byly všechny pastviny a pastviny zarostlé křovím společným majetkem, stejně tak měla být “železná 
tabule” společným majetkem a výdělkem. A tak měli hůrečtí společnou jámu na “železnou tabuli” – tuhu. 
Lopatou byla odstraněna vrchní vrstva země, tuha se odvážela na prkenných vozech do vesnice. 

Pověst o tom, že se v Hůrce kope mazací hlína ze země, kterou se mohou mazat vozové nápravy, 
pluhy a vratové panty jako máslem, šla od úst k ústům, dům od domu, od vesnice k vesnici. Mnozí si 
chtěli vzít tuto “máslovou zemi” na zkoušku a tak přicházeli z okolí kupci buď s penězi nebo bez nich a 
odnášeli si od tohoto velejemného mazání, měřeného na mázy (máz 1,4147 l), po jednom, dvou a 
někdy celou zásobu. 

V roce 1767 byla tuha, která tehdy ještě nebyla uvedena v báňském právu, majetkem majitele pozemku. 
Hůrečtí ji proto prodávali prostřednictvím jednoho obchodníka do továren na tužky do Vídně a 
Norimberka. Cena tuhy byla tehdy v místě těžby 2 zlaté vídeňské měny za 1 korec neboli za 2 1/2 
centýře (centýř =100 liber = 56,006 kg). Později byla dodávána až do Lince za 3 zlaté vídeňské měny, v 
roce 1771 za 3 1/2 zlatého za korec i s dopravou do Lince. Když se o jihočeské tuze dozvěděli vídeňští 
a bavorští obchodníci s barvami, naučili hůrecké domorodce sušit a ručně upravovat grafit a uvedli jej 
do obchodu. Poněvadž se stal grafit výhodným vývozním zbožím, začala se o něj zajímat státní správa 
a důsledek toho byl, že tuha, čili “schwarz Geschirr Erde” byla v roce 1811 prohlášena za vyhraženou 
nerostnou surovinu a její dobývání se muselo řídit báňskými předpisy a zákony. Tímto rokem také 
začínají dějiny dolování tuhy v jižních Čechách. 

První důlní díla vznikla u dnešního nádraží Černá – Hůrka a po obou stranách silnice. O propůjčku 
důlních měr žádali hned roku 1811 hůrečtí sedláci, Schwarzenberk, a státní správa. Poněvadž se stát 
měr vzdal, zůstali v důlním poli hůrečtí s měrou Florián a Schwarzenberk, který hůrecké těžařstvo z 
obou stran blokoval měrami Alois, Karel, Arnošt a Františka. Se schwarzenberským podnikáním přišli do 
revíru první havíři, a to z rudných dolů. Ti ovšem neměli zkušenosti s dobýváním tuhy, a proto 
postupovali při zakládání šachet a sledných tak, že je razili přímo v ložisku, vybírali jen nejlepší druhy 
grafitu a tak ložisko rabovali. Zakládaly se jen zcela nehluboké šachty a těžilo se vrátkem. S dobýváním 
nové suroviny prostě nebylo zkušeností. 

V roce 1837 bylo v majetku Schwarzenberkově 10 měr u Černé, 2 míry u Bližné a mimo to pracovalo v 
revíru těžařstvo hůrecké na dvou měrách a těžařstvo rolníků z Bližné také na dvou měrách. Tato dvě 
těžařstva však pracovala zcela primitivním způsobem a do důlního podnikání neinvestovala.  

Ve čtyřicátých letech se začal zajímat o dolování v revíru Vojtěch Lanna, a to jako obchodník, neboť byl 
účasten ve společnosti EGGERT a spol., která vyvážela grafit do Anglie a Porýní. Tato společnost 
koupila roku 1842 od hůreckého těžařstva míru Florián a hned příštího roku ji prodala 
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Schwarzenberkovi. Hůreckým zůstalo ještě Janovo těžební pole, které ale bylo v klidu do roku 1848, 
kdy byla opět otevřena 1 jáma s malou produkcí tuhy. 

Zdálo se, že se Schwarzenberk zbavil konkurence v revíru, protože bliženské těžařstvo mu s jednou 
měrou nemohlo konkurovat. Knížecí východní pole se dalo spojit se západním a mohlo být zahájeno 
pravidelné otevírání šachet na těžbu tuhy. Dolování ale nebylo příliš rozsáhlé; počet zaměstnanců na 
schwarzenberských dolech byl zatím nízký Průměrnou roční produkci tuhy 5.000 centýřů dávala jedna 
těžební šachta s těžní věží a 6 malých šachet s navijáky. Na prvně jmenované šachtě stál balanční stroj 
na čerpání vody (24 HP)a těžební naviják (12 HP). 

V roce 1852 povolal kníže Schwarzenberg do svých služeb ředitele adolfovských železáren Friedricha 
Ballinga, určil mu za bydliště Krumlov a pověřil ho vrchním vedením veškerých svých důlních provozů v 
Čechách a bezprostředně vedením tuhových závodů v Černé, zatímco porotce důlního soudu 
Weinzierler byl pověřen řízením dolů na stříbro v důlním městečku Ratibořice. Balling přeložil zdatné, v 
důlní těžbě zkušené dozorce a dělníky z dolů na stříbro v Ratibořicích do Černé, kteří vedle svých 
hornických povinností přinesli do společenství dělníků v Černé také hornické zvyky, pořádek, poctivost a 
stejně tak pilnost. Všichni tito dozorci a dělníci, kteří přišli z českého prostředí, byli Češi. Mezi 
německým šumavským obyvatelstvem se ale velice brzo poněmčili a pouze jména jejich dětí a vnuků 
svědčila o jejich českém původu. Balling zavedl pronikavý pořádek a spravedlivý mzdový systém. 
Friedrich Balling zemřel náhle v roce 1859, po něm převzal tuto funkci Anton von Weintiert, zemřel ale v 
následujícím roce. Ředitelem tuhových dolů v Černé byl poté jmenován postoloprtský důlní správce 
Ignaz Wessely, Ballingův zeť, který stejně jako jeho tchán svého času převzal vrchní vedení všech 
knížecích důlních provozů. Wessely však také zemřel předčasně v roce 1876. Jeho nástupcem se stal 
jeho švagr, syn stejnojmenného otce důlního ředitele Friedricha Ballinga. 

Kromě rozvoje tuhových dolů věnoval Balling pozornost péči o dělníky. Zřídil pro ně noclehárny, lázně a 
vodovod s pitnou vodou. Starostlivý zájem projevoval i o pokladnu důlního bratrstva. Rozsáhlé 
pravomoci, které Ballingovi udělil kníže Schwarzenberg při jeho jmenování ho učinily úplně nezávislým 
na ředitelství krumlovského panství a on jich využíval k tomu, aby mzdy jeho dělníků byly postaveny tak, 
že se s nimi dalo dobře vyjít, ale že také při určité šetrnosti si mohli postavit domy. Stavební materiál i 
dopravu dostávali za režijní cenu. Ředitel Balling mladší se těšil mezi obyvatel Černé úctě a později 
nejlepším vzpomínkám. 

Od 2. poloviny 19. století však následoval rozvoj tuhových dolů zrychleným rozkvětem, podmíněný 
průmyslovou revolucí. Značné množství spotřebovávala výroba železa, oceli a strojírenství (80%), 
keramika, sklárny, výroba barev (10%), hutnictví (5%), výroba tužek, obaly atd. (5%). Údaje odbytu tuhy 
z tuhových závodů v Černé po desetiletích – údaje ve vagónech po 10.000 kg: 

 rok 1812 až do prosince 1822 211 vagónů  

 rok 1823 až do prosince 1832 408 vagónů  

 rok 1833 až do prosince 1842 496 vagónů  

 rok 1843 až do prosince 1852 672 vagónů  

 rok 1853 až do prosince 1862 1.421 vagónů  

 rok 1863 až do prosince 1872 1.614 vagónů  

 rok 1873 až do prosince 1882 2.089 vagónů  

 rok 1883 až do prosince 1892 6.047 vagónů  
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 rok 1893 až do prosince 1902 7.889 vagónů  

Kníže Schwarzenberg nechal od roku 1870 organizovat obchod s tuhou vlastní správu hornictví a 
odstranil tak mezičlánek. 
Obchod a Amerikou, Anglií a Německem přivedl závod k nebývalému rozkvětu. V té době se tuhové 
závody v Černé stávají jedním z největších výrobců a exportérů tuhy na světě. Tuhové závody v Černé 
vyrobily během svého prvního století existence okolo 3,000.000 q hotového zboží, neboli vytěžily 
6,000.000 q suroviny.  

MUCKOVSKÉ VÁPENCOVÉ LOMY 

Muckovské lomy jsou unikátní ukázkou podzemní těžby vápence. Vytěžené prostory zde tvoří 
impozantní a mimořádně působivé scenérie. 

Vápenec se u Muckova lámal odedávna, ale největšího rozsahu nabyla jeho těžba počátkem 20. století, 
kdy byly polohy nejčistšího vápence dobývány podzemním způsobem. Vytěžený vápenec měl na místní 
poměry i netradiční využití – 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, který odcházel na frontu, měl v krabičce první pomoci zásyp z 
muckovského vápence), a jedné výrobně kosmetických pudrů v Paříži. Podzemní způsob těžby zde byl 
nejspíše ovlivněn horníky z blízkých grafitových dolů v Černé v Pošumaví.  

Lomy se nacházejí v malém lesíku asi 0,5 km západně od osady Muckov. Všechny tři lomy mají 
obdobný charakter, daný komorovým vytěžením lavice čistého vápence, uklánějící se pod úhlem 45° - 
50°k severu. Stropy komor, podepřené mohutnými ochrannými pilíři ponechané horniny, tvoří jen mírně 
zvlněná vrstevní plocha dolomitických vápenců, které již nebyly těženy. 

První, západně položený lom je nejmenší – asi 20 m dlouhý, 7 m široký a 10 m hluboký.. Má dvě menší, 
kolem 7 m dlouhé podzemní komory. Ve stropě jedné z nich je odkryta drobná krasová dutina. 
Prostřední, 50 m dlouhý a 20 m hluboký lom je již celý pod povrchem, výška rozlehlého podzemního 
sálu s četnými pilíři je až 4 m. Jeden z pilířů, vysunutý před okraj lomu a spojený s jeho stropem vytváří 
pěknou, 7 m vysokou a 10 m širokou umělou skalní bránu. Třetí, východní lom je 20 m dlouhý, 8 m 
široký a asi 22 m hluboký. Jeho částečně zřícený podzemní sál má plochu přes 600 m2 a výšku 3-4 m. 

 
Lomy u Muckova představují jedinečnou technickou památku a pěkný geologický profil. Přesto byl v 
nedávné minulosti jejich osud vážně ohrožen – byly sice navrženy k ochraně, ale ze strany některých 
státních institucí se začala připravovat jejich likvidace odstřelením a zavezením. Ochranu lomů se 
naštěstí podařilo přece jen včas prosadit, v roce 1990 byly vyhlášeny za “chráněný  přírodní výtvor (dnes 
přírodní památka) Muckovské vápencové lomy” a zachráněny. 
 



 88 

 

 

 

 
 

   
 
 

 
  

K    O    N    E    C. 
 

 
 
 
 



 89 

 
 

POZNÁMKY A VYSVĚTLIVKY. 

 

 Celou tuto kroniku jsem napsal osobně na počítači a musím konstatovat,že jsem v  této práci 
našel nejenom zalíbení,ale velmi podstatné zjednodušení při celkovém zpracování.Nejenom 
veškeré psaní,ale i tabulky,formátování a všechny úpravy v textu,kdykoliv to bylo nutné  -  to je 
velká výhoda tohoto způsobu psaní. 
Jsem přesvědčen,že tato forma bude mít pro poznání budoucím generacím své 
opodstatnění.Určitě vám všem dalším nebude připadat tak novátorská jako mně. 
Chci připomenout,že v samotném počátku jsem byl úplný počítačový analfabet.Za to,že jsem 
během krátké chvilky zvládl psaní kroniky na počítači,vděčím především starostovi obce p.Janu 
Voldřichovi a jeho synovi Matoušovi,kteří  mě zasvětili  do základních parametrů a seznámili 
s hlavními funkcemi a proto jim  na tomto místě děkuji.Materiál pro obrazovou přílohu připravil 
Obecní úřad prostřednictvím Matouše Voldřicha. 
Poděkování patří rovněž firmě FOP majitele ing.Josefa Černého z Černé za úpravu a svázání 
výtisků kroniky naší obce.                                                                       
 
++  Vysvětlivka  1. 
 
V textu ,zejména za období let 1990 – 1992,ale i na jiném místě ,pokud jsem uváděl některé 
hodnoty,kde bylo potřeba peněžní vyjádření – je vždy uvedeno v Kč,přestože se platilo 
v československých korunách.Zkratka tehdejší měny obsahovala ještě písmeno s,ovšem počítač 
tento fakt nechtěl respektovat. 
 
++   Vysvětlivka 2. 
 
Do fotografické přílohy v závěru kroniky jsem zařadil některé snímky,které zdánlivě nesouvisí 
s obdobím ke kterému je kronika psána.Přesto vypovídají o životě naší obce a je možno porovnat 
vývojový stav dříve a nyní na některých uvedených příkladech.Některé snímky jsou v textu i ve 
fotopříloze/ priorita /. 
 
+++ Vysvětlivka 3. 
 
Na některá místa v kronice jsem zařadil počítačové obrázky ze souboru Clipart,které podle mě 
poněkud souvisí s uváděným textem a současně doplnily některá hluchá místa.Prosím 
čtenáře,aby mi  při pročítání tento dodatek prominuli. 
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