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Usnesení
z 11. zasedání zastupitelstva Obce Černá v Pošumaví

ze dne 9. 9. 2019

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
1. I. bere na vědomí

dokumentaci změny č. 3 územního plánu Černá 
v Pošumaví;

II. konstatuje
ad a) po předchozím ověření, že návrh změny č. 3

není v rozporu s politikou územního rozvoje ČR 
(ve znění 1. aktualizace), se Zásadami územního
rozvoje Jihočeského kraje v platném znění, se
stanovisky dotčených orgánů nebo s výsledkem
řešení rozporů a se stanoviskem Krajského
úřadu – Jihočeského kraje č.j., jak je prokázáno
v odůvodnění změny územního plánu,

ad b) že krajský úřad nepožadoval posouzení vlivů na
udržitelný rozvoj již v etapě zadání změny,

ad c) že během projednání návrhu změny č. 3 nebyly
uplatněny žádné námitky ani připomínky;

III. vydává
změnu č. 3 územního plánu Černá v Pošumaví. 

2. Bere na vědomí výběrové řízení „Nákup pořízení požárního
vozidla CAS pro obec Černá v Pošumaví“ a pověřuje 
starostku obce podpisem smlouvy s firmou THT Polička
s.r.o., ve lhůtě určené v zadávací řízení po výběru 
dodavatele. 

3. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky p. č. 1505/5,1505/2, 203/1, 203/42, 203/2,
185/69 v k. ú. Černá v Pošumaví. Pro stavbu s názvem
„Černá v Pošumaví parcely Racek – VN, TS, NN“ pro E.ON
Distribuce, a.s. za úplatu. 

4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky p č. 1505/5,1505/2, 195/1 v k. ú. Černá 
v Pošumaví. Pro stavbu s názvem„Černá v Pošumaví 
propoj. pláž – NN“ pro E.ON Distribuce, a.s. za úplatu. 

5. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky p. č. 840/ 8 v k. ú. Černá v Pošumaví pro
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stavbu s názvem „Muckov vodárna – přeložka NN“ pro
E.ON Distribuce, a.s. za úplatu.

6. Prodej pozemku v k.ú Černá v Pošumaví p. č. 92/6 
o výměře 219 m2 za 2 000,00 Kč za m2 včetně DPH 
a náklady s prodejem spojené firmě Keilberg Holidays,
s.r.o. Praha.                                

7. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5. 
Příjmy 242 019,00 Kč, výdaje 242 019,00 Kč, 
financování 0,00 Kč. 

8. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6. 
Příjmy 7 634 348,00 Kč, výdaje 7 634 348,00 Kč,  
financování 0,00 Kč.

9. Zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 547/14. 

10. Zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č 69/2 a 69/1.

11. Zveřejnění záměru pronajmout pozemky p. č. 170/33 
a 170/32.

12. Žádost o bezúplatný převod pozemků od SPÚ dle 
přílohy a pověření starostky k podpisu smlouvy s SPÚ
o bezúplatném převodu pozemků do majetku obce.

Opět otevíráme naše oblíbené kroužky pro děti i dospělé. 
Přijďte, máme plno nových nápadů.

Veškeré aktivity probíhají v tělocvičně ZŠ Černé v Pošumaví

Pondělí: (začínáme 30. 9. 2019, stále bezplatně!)
17:00–17:50 Děti – KROUŽEK TVOŘENÍ – pojď si s námi něco vytvořit, od tří let
17:55–18:45 Děti – KROUŽEK POHYBOVÝ – cvičení, protahování, nácvik nové

choreografie, od tří let
Středa: (začínáme již 2. 10. 2019, 50,-Kč/týden/os)

18:30–19:30 JÓGA PRO DOSPĚLÉ – protažení, uvolnění a posílení celého těla
19:30–20:30 ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANEC PRO DOSPĚLÉ – ladné pohyby, 

energie, choreografie 

Info: Anna Poláková, +420 723 583 574, annapol.1@seznam.cz
Pozn.: Po domluvě možná i dlouhodobá a komplexní příprava z M, F, Ch, B a Aj.

Pro maturanty a ty, co budou dělat přijímací zkoušky, budou otevřeny celoroční kurzy. 
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Blahopřejeme
V říjnu svá výročí oslaví

paní 
Terezie Pekárková, 

Josefa Šebelová, 
Vladislava Vysokomenská, 

Vlasta Schabatková
a pánové 

Josef Hlávka, Karel Polák
a Ota Friedl. 

Všem jubilantům přejeme
vše nejlepší, hodně štěstí,

zdraví a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová 

Aktivity v Černé v Pošumaví
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V září nás opustil pan Jan Štefek 
a nejstarší občanka 

paní Irma Soustružníková.
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Školní rok jsme zahájili
seznamovacím pobytem 
v rekreačním zařízení Olšina.
Cestu tam jsme jeli vlakem.
Jízda se nám líbila, protože
vlakem jezdí málokdo. Po
obědě pro nás p. Heřmán-
ková z VLS připravila vzdělá-
vací seminář na téma „Lesní
pedagogika“. Seminář jsme

ukončili v Rybářské baště,
kde jsme dostali pracovní
listy, které jsme pak společně
vyplnili. Po večeři jsme navští-
vili dětské hřiště, zahráli hry
a večer byla párty. Ráno po
dobré snídani jsme se vydali
pěšky zpět do školy. Největ-
ším zážitkem byl sběr hub.
Naše poděkování v tomto

měsíci patří: paní Richterové
za odvoz věcí na pobyt,
panu Emilu Chaloupkovi za
bezplatné užití jeho atrakcí,
panu Dlouhému ze Skiparku
Frymburk za darování suše-
nek Médi Kubíka a manže-
lům Novotným za štědrý
sponzorský dar.

Žáci ZŠ

Zprávy ze školy
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Dosavadní povídání o Bliž-
né bych nyní rád shrnul do
jakéhosi cekového náhledu
na život v této obci a osadě.
Podíváme-li se do období
ještě před více léty, můžeme
se dozvědět o stavu tehdejší
společnosti a poznáme, jak
mnohdy těžce se v té době
žilo. To samozřejmě tentokrát
nevychází z mých vzpomí-
nek, ale z historických pra-
menů.

Ke konci roku 1959 žilo
v obci Bližná celkem 164
obyvatel. Všichni z nich byli
dosídlenci, ať již Češi, Slo-
váci, rumunští Slováci anebo
Volyňští Češi z tehdejšího
Sovětského svazu. V té době
se sem přistěhovali i obyva-
telé Dolní Vltavice, která byla
v zátopovém pásmu a zde
pro ně byly připraveny tři
nové dvojdomky. 

Celkově to byla země-
dělská obec, obyvatelé byli
také většinou zaměstnanci
Státního statku. Pár lidí dě-
lalo u lesní správy a několik
u nově vybudované šachty
na tuhových dolech. Tehdejší
Místní národní výbor (MNV)
se při jednáních zabýval
často také otázkou hospo-
daření státního statku, které
v některých létech nebývalo
zrovna úspěšné. Předsedou

MNV byl Antonín Cirhan, 
tajemnicí Marie Šátralová 
a důležitá byla samozřejmě
osoba předsedy vesnické 
organizace KSČ, kterým byl
František Chromík. 

V jednom hodnocení,
kterého se koncem roku 1959
zúčastnilo 36 občanů a vedle
místních funkcionářů i ředi-
tel Státního statku, poslanec
Okresního národního výboru
Vladimír Vítek a odboroví
funkcionáři, byl právě rok
1959 zhodnocen jako velmi
špatný. Zejména traktoristé
prý neodvedli dobrou práci,
nikdo od nich práci nepřebí-
ral, nikdo se nezajímal o to,
aby se při žních nekradlo, což
prý se dělo ve velkém. Lidé
poukazovali na to, že mají
malý deputát, a tak se obilí
kradlo přímo od mlátičky.
Kromě jiného, bylo pouka-
zováno zejména na to, že
většina problémů ve výro-
bě vznikla sloučením Bližné 
s Olšovem. Zaměstnanci tak
požadovali, aby byla oddě-
lení Bližná a Olšov opět roz-
dělena a hospodařila samo-
statně. Sám vedoucí oddě-
lení Václav Růžička poukázal
na problémy na farmě Olšov,
na špatnou pracovní morálku
a organizaci práce. Dojivost
na Olšově je malá a snižuje

pak celkový průměr, při pře-
vzetí dobytka bylo vážením
zjištěno manko asi 25 q,
prasnice byly nahlášeny jako
březí, přestože březivost ne-
byla. Dobytek pro nedosta-
tečné opatření přes zimu byl
velmi zesláblý, krávy ležely,
nemohly se pohybovat a te-
prve po několikadenní pastvě
a pohybu na slunci se vzpa-
matovaly. Požadavek zaměst-
nanců byl později vyslyšen 
a při delimitaci k 1. lednu
1960 se Olšov od Bližné od-
děluje a stává se samostat-
ným oddělením.

Podle Vladimíra Vítka byla
prý v roce 1959 pracovní
morálka na Bližné nejhorší
na celém statku, nešetřil slovy
jako naprostá lajdáckost 
a nezodpovědnost. V živo-
čišné výrobě sice dobré vý-
sledky byly, ale stav stájí byl
naprosto neudržitelný, byla
nutně potřeba výstavby no-
vých živočišných objektů. Už
z toho všeho vyplývalo, že
musí dojít k slučování nejen
obcí, ale i zemědělských
subjektů. Z celého tohoto
hodnocení však nelze dělat
závěr, že Bližná byla perma-
nentně nejhorší. Naopak, již
v roce předešlém, v roce
1958, i v některých jiných 
létech, bylo hospodářství

Návrat do minulosti – část 6.
– vzpomíná František Záhora
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Bližná hodnoceno jako da-
leko nejlepší na celém statku.
Takže taková hodnocení jsou
rovněž přinejmenším sporná.
Ono to vlastně už bylo vše
dopředu naplánované a vy-
tyčené stranickou linií.

V roce 1959 byla poprvé
zavedena autobusová dopra-
va z Bližné do Černé, v obci
byla jednotřídka národní ško-
ly, což byla jedna místnost
zadaptovaná z úřadovny MNV
(později občan Danko). Vy-
učování zde bylo zahájeno
19. února 1958, a protože
škola v Dolní Vltavici již po-
malu končila, vyučovalo se
dopoledne na Bližné a od-
poledne v Dolní Vltavici 
do doby, než škola v Dolní 
Vltavici definitivně skončila.
Na Bližné se snažili otevřít
i mateřskou školu, provedli
adaptaci bývalé požárnice,
ale dlouho byla ve fázi roze-
stavěnosti. Dokonce zřídili na
Bližné i vlastní kino. Dostali
promítací přístroj a v létě se

dvakrát týdně promítalo, děti
ve škole měly diaprojektor,
kde se jim promítaly, jak zá-
pisy uvádí, krásné sovětské
diafilmy. 

Byla zde otevřena i pro-
dejna Jednoty, která prý byla
dobře zásobena, pouze maso
a masné výrobky zde nebyly
k sehnání. Prodejna v Černé
nebyla tehdy zásobena do-
statečně masem, aby se 
dostalo i na občany z Bližné.
Ti si stěžovali, že než se po
práci dostanou do Černé, ma-
so je vykoupeno místními,
kteří stojí před masnou již ně-
kolik hodin před otevřením.
Blíženské ženy jako složka
Národní fronty požadovaly,
aby masna zajížděla až do
Bližné nebo aby bylo maso
posíláno v již navážených
balíčcích. Snaha byla i o ote-
vření pohostinství, což se
nepovedlo a byly i hlasy, že
by stejně neprosperovalo. 

Rovněž se počítalo s vý-
stavbou zemědělského útul-

ku, ale dlouho to trvalo.
Práce prý byla špatně orga-
nizována, když je zedník,
není pomocník, není nikdo,
kdo by vykopal a zřídil vo-
dovod pro útulek. Počítalo
se tedy s tím, že všechno
provede Státní statek, který
v té době zahájil výstavbu
nového zemědělského areálu,
neboť k 1. lednu 1960 byla
provedena delimitace statků.
Byl vytvořen nový Státní 
statek Černá v Pošumaví,
kam bylo zařazeno i hospo-
dářství Bližná. 

Statek hned zpočátku
provedl hodnocení celko-
vého stavu na Bližné a kon-
statoval, že z 28 domů, které
v obci jsou, je většina sta-
vebně nevyhovujících, náves
je neudržovaná a v dolní
části rozbahněná. 

Na čísle popisném 6 by-
la zřízena zemědělská ško-
la (jedním z vyučujících byl 
i František Kokrda) a internát,
kde byla i závodní kuchyně. 
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V rámci mého vzpomínání
na Bližnou jsem si v jednom
z předchozích čísel Zpravo-
daje postěžoval na to, že ne-
jenom zmizela kaplička na
Bližné, ale že nemáme ani
žádnou fotku, jak vypadala.
A že ještě dnes žije dost lidí,
včetně mě, kteří si ji pama-
tují, ale nikdo z nás ji před
zbouráním nevyfotografo-
val. Zejména funkcionáři,
kteří rozhodli o jejím konci,
to mohli udělat.

Dlouhá léta jsme si my-
sleli, že fotka, která byla 
k dispozici, znázorňuje blí-
ženskou kapličku. Nebyla to
však pravda, jednalo se 
o mokerskou kapličku. Ka-
plička na Bližné figurovala
na mapách již v roce 1826,
kdežto mokerská kaple byla
postavena v roce 1849.

Teprve letos v srpnu, kdy
jsme začali prozkoumávat
archiv v rakouském Schläglu,
jsem fotku kapličky objevil.

Nejenom podle popisu, který
u ní byl, ale především 
i podle prvního pohledu na
blíženskou náves, jsem po-
znal, že je to ta pravá. K dis-
pozici je ještě jeden pohled
na blíženskou náves, kde 
v horní polovině návsi část
kapličky vykukuje. Tato fotka
je ještě z dřívější doby, neboť
po straně jsou ještě bývalé
statky. Obě fotografie vám,
našim čtenářům nyní před-
kládám.   frza 

Ta ovšem nebyla zkolaudo-
vaná a byla nevyhovující po
hygienické stránce, takže hy-
gienikem uzavřena. Navíc na
dvoře tohoto domu bylo
zcela neudržované hnojiště.

Brigádnická ubytovna byla 
v dřevěném baráku s nevy-
hovujícím sociálním zaříze-
ním, zemědělské objekty bez
sociálního vybavení, zásobo-
vány vodou ze dvou studen. 

Všechny tyto objevující se
problémy nakonec vedly ke
sloučení s obcí Černá v Po-
šumaví od 12. června 1960 
a zániku samostatné obce
Bližná.                                  frza 

Foto kapličky na Bližné je k dispozici

Očkování proti chřipce
S platností od 1. 10 2019 je možné nechat se naočkovat proti chřipce 

v ordinaci Mudr. Smitkové.

Pohled od spodu směrem nahoru Pohled opačný – zhora dolů
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Povinné čipování psů
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26. 10. 2019
Svážet se budou:

koberce, nábytek, matrace, pračky, sporáky, kovový odpad.

Dále nebezpečný odpad:
lednice, TV, elektrospotřebiče, el. kabely,  pneumatiky, baterie, 
obaly od olejů a barev. 

Černá v Pošumaví /před OÚ/ 8:30 – 9:00
Areál Služeb Marek 9:05 – 10:00
Bližná /náves/ 10:10 – 10:25
Dolní Vltavice /zastávka autobusu/ 10:30 – 10:40
Muckov /náves/ 10:50 – 11:05
Plánička /Lesní domky/ 10:10 – 11:20
Mokrá /náves/ 11:30 – 11:45
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Svoz velkoobjemového odpadu

Divadlo v Českém Krumlově
Obec pořídila pro zájemce podzimní předplatné do divadla v Českém Krumlově

PROGRAM DIVADELNÍCH PŘEDSTAVENÍ
neděle JEŠTĚRKA NA SLUNCI

6. 10. 2019 Divadlo V Řeznické Praha

čtvrtek MARYŠA
10. 10. 2019 Divadlo Petra Bezruče Ostrava

čtvrtek KDO JE TADY ŘEDITEL
7. 11. 2019 Švandovo divadlo Praha

neděle MISS DIETRICH LITUJE
24. 11. 2019 Divadlo Ungelt Praha

pondělí CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
16. 12. 2019 Pantheon Production 

Praha

Začátky představení v 19:30 hodin.

Kontakt: Štěrbová Jiřina tel. 380 744 109, mobil 602 965 742 
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Vaše příspěvky můžete posílat elektronickou poštou na adresu zpravodajcerna@email.cz,
nebo je předat v písemné podobě na Obecním úřadě v Černé v Pošumaví.

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 25. říjen 2019.

Vydává Obec Černá v Pošumaví, IČO: 00 245 828, evidenční číslo MK ČR E 13487, 
neprodejné, Česká republika, Jihočeský kraj, okres Český Krumlov

Sazba a tisk: TISKÁRNA ČERNÝ s.r.o., Černá v Pošumaví, www.tiskarna-cerny.eu
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