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Usnesení
Výpis z 28. zasedání zastupitelstva 

Obce Černá v Pošumaví ze dne 31. 5.  2021

Zastupitelstvo obce schvaluje:  
1. Přidělení bytu č. p. 21 B. L.

Přidělení bytu č. p. 36 S. K.

2. Rozpočtové opatření č. 3.: příjmy 85 100,- Kč, výdaje 
85 100,- Kč, financování 0,- Kč. (příloha)

3. Smlouvu o zřízení služebnosti č.: PVL- 899/2021/SML/
411864 na pozemky parc. č. 1508/1 a parc. č. 1508/34 
v k. ú. Černá v Pošumaví v majetku Povodí Vltavy, s. p.,
Praha. Na pozemcích byla zrealizována stavba cyklostezky
„Cyklostezka CS 1 – podél jezera v Černé v Pošumaví 
SO 101“ za úplatu 10 000 Kč. 

4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na pozemky parc. č. 1495/3 k. ú. Černá v Pošumaví pro
stavbu s názvem „Černá v Pošumaví p. č. 247/116- NN“ 
pro EG. D, a.s. za úplatu. 

5. Výsledky výběrového řízení „Projektové služby: Černá 
v Pošumaví ZTV Nad rybníkem“ a pověřuje, starostku Irenu
Pekárkovou k podpisu smlouvy po řádném ukončení 
výběrového řízení s firmou Ging. s.r.o., České Budějovice.

6. Prodej pozemku parc. č. 187/79 o výměře 70 m2 v k. ú.
Černá v Pošumaví – Jestřábí, za cenu 500,- Kč + DPH 
a náklady s prodejem spojené dle   GP č. 2702-74/2021 
vyhotovený 1. Geodetickou kanceláří Český Krumlov 
vlastníkovi nemovitosti parc. č. 347/13.                                

7. Změnu termínu stanoveného čl. 6.1 odst., třetím kupní
smlouvy uzavřené dne 12. 6. 2014 s manželi Hůlovými 
k pozemkům p. č. 211/247 a 211/250 v k. u. obce Černá 
v Pošumaví na datum 28.6.2021 s tím, že ostatní smluvní
ujednání zůstala nedotčena.      

8. Zveřejnění záměru prodat pozemky p. č. 510/13 a 510/8.

9. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č.
441/104.

10. Zveřejnění záměru pronajmout část pozemku p. č.
107/11 a 107/1. 

VÝVOZ 
BIOODPADU: 
17. 6. a 1. 7.

2021
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Obec Černá v Pošumaví má záměr pronajmout byty 
v bytovém domě č. p. 19  

k. ú. Černá v Pošumaví obec Černá v Pošumaví. 

Dům č. 19, byt č. 9, 2. patro, o velikosti 1+1, 33,00 m2

Lhůta, způsob a místo doručení ŽÁDOSTI:

n ŽÁDOST O BYT JE NUTNÉ PODAT NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI.
n Formulář žádosti o nájem bytu je možné získat v tištěné podobě v sídle 

Obecního úřadu Černá v Pošumaví v úředních hodinách (každé pondělí a středu 
od 7:15 hodin do 17.00 hodin a pátek od 7:15 hodin do 11:00 hodin. 

n Formulář žádosti je možné stáhnout z webových stránek obce Černá v Pošumaví 
- https://www.cernavposumavi.cz/obecni-urad/tiskopisy-a-formulare/.

n Vyplněný formulář žádosti o nájem bytu je nutné doručit na adresu: 
Obecní úřad Černá v Pošumaví, Černá v Pošumaví 46, 382 23 Černá v Pošumaví,
a to prostřednictví poštovního doručovatele, nebo osobně na podatelně v sídle
úřadu, případně datovou schránkou ID: k7wbyar nejpozději do 17 hodin dne
21. června 2021.
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Blahopřejeme
V červnu svá výročí oslaví

paní Anna Čertická, 
paní Bohumíra Smolenová,

paní Marta Weisová, 
paní Dana Foltová, 

paní Veronika Pocklanová
a pan Jan Daňo.

Všem jubilantům 
přejeme vše nejlepší, 
hodně štěstí, zdraví 

a pohody 
v osobním životě.

Za SPOZ Věra Daňová

Očím odešli,
v srdcích zůstali...

V květnu 
nás navždy opustili 

paní Zdeňka Pivcová 
a

pan Jiří Puritscher.

Dětský den na Windy Pointu
V úterý 1. 6. 2021 proběhla oslava dětského dne na 

veřejné pláži Windy Point. Děti si svůj svátek užily. Svojí
show jim popřál mistrovský bublinář Matěj Kodeš. Následo-
valo skotačení v pěně a diskotéka. I počasí oslavám přálo. 

Po dlouhém čase bylo možné se společně setkat. Toto
jistě potěšilo nejen děti, ale i jejich rodiče.

Děkujeme Davidu Neumannovi, obci Černá v Pošumaví
a hasičům Černá v Pošumaví za uspořádání této oslavy. 

Obvodní lékařka MUDr. Smitková 

očkuje proti COVID-19  
po telefonické domluvě na tel.: 724 132 570
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Seriál končí Kyselovem

Všechno musí jednou
skončit a tak je u konce 
i náš seriál, kde jsem se sna-
žil trochu představit naši
obec a její osady malou son-
dou do historie. A k tomu 
přidal i pár mých vzpomí-
nek a ještě „dochutil“ to
křížovkou z místa. 

Z těch větších osad nám
zbyl ještě Kyselov a k němu
patřící osada Kozí Stráň. Tak
to je tedy na pořadu nyní.
Nebudu historii rozebírat nijak dopodrobna, každopádně je vznik obce od počátku spjat 
s Dolní Vltavicí, i když až o šest desítek let později. Víme, že Hirzo, který dostal zdejší oblast
darem od krále Václava I. za svou věrnost, začal svou činnost založením Dolní Vltavice 
(původně Hirzowa) v roce 1263. Pak v roce 1268 vše daroval klášteru Zlatá Koruna a po 
převzetí Rožmberky, předal Jindřich z Rožmberka území na pravém břehu Vltavy premon-
strátům z kláštera Schlägl, kteří území spravovali. Klášter pak založil na tomto místě v roce
1332 Hof for Wulda /tzv. Vltavský dvorec/ a současně i ves Sarau – Kyselov. Jelikož místem
vedla obchodní stezka ze Schläglu do Boletic, vybíralo se zde v domě č. 1 mýto, střídavě
pro klášter Zlatá Koruna i Schlägl. Císař Josef II. to pak zakázal, ale po jeho smrti se mýtnice
obnovila a prosperovala dále.

Podle pramenů, v katastru obce stávaly dvě kapličky a ve 28 domech žilo v roce 1910
celkem 265 obyvatel německého původu. Konec tohoto „původního“ Kyselova předurčil
odsun Němců. Těch bylo nakonec v roce 1946 odsunuto celkem 60, zůstalo však 10 mužů
a 7 žen v pěti popisných číslech.

Byla sice vytvořena Místní správní komise, brzy však byla sloučena a převedena 
pod Dolní Vltavici, kde dělal předsedu Josef Vála. V Kyselově byla nadále jen pila, celnice 

a stanice SNB a čtyři zemědělské rodiny, které
však záhy přesídlily do Dolní Vltavice. Vesnice 
Kyselov již nově nebyla osidlována, bylo zde
pouze několik samot podél silnice k Vltavici, kde
žili příslušníci Pohraniční stráže a zaměstnanci
statku. Jinak byla obec téměř liduprázdná, spra-
vována jako osada Dolní Vltavice. Oficiálně však
zanikla k 1. 7. 1960 a Kyselov byl připojen k Horní
Plané a v roce 1964 zpět k Černé v Pošumaví.

Kozí Stráň jako ves založil rovněž klášter ve
Schläglu, uvádí se, že to bylo kolem roku 1670,

Kyselov

Kaplička v Kozí Stráni
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Pohraniční stráž –rota Kyselov

i když poprvé je ves doložena až v roce 1789. Své jméno zřejmě dostala od hory Bärnstein,
na jejímž slunečném svahu se prý vždy pásla stáda koz. Až do zrušení poddanství patřila
ves klášteru Schlägl, i když farou a školou patřila do Dolní Vltavice. V roce 1910 měla Kozí
Stráň 28 obydlí po obou stranách silnice a celkem 201 obyvatel. Po odsunu zde zůstala
pouze jedna rakouská rodina, přišel jeden dosídlenec, ale všichni museli po roce 1948 odejít
kvůli vytýčení hraničního pásma. 

V Kozí Stráni se narodil v roce 1943 i pan Helmut Nodes, který je mluvčím rakouských
krajanů, organizuje setkání, stará se o archiv v Aigenu. Byl rovněž přítomen na velké 
historické akci v Dolní Vltavici v roce 2019, kde poskytnul rozhovor pro knížku Dolní Vltavice
žije. V některém z příštích Zpravodajů naší obce jeho vyznání čtenářům předložím.

frza

V souvislosti s připomínkou Kyselova není možné nevzpomenout pohraniční rotu 
Kyselov.V historii naší obce má své opodstatnění, neboť byla dislokována v katastru obce
dlouhých 45 let (1945–1990) a života v naší obci se plně dotýkala. Obec prostřednictvím
MNV, pravidelně s pohraničníky spolupracovala /pohraničníci nejen, že vedli Pionýrský
oddíl a různé kroužky, ale pomáhali i na brigádách v akci „Z“/. 

Jejich prvořadým úkolem byla ochrana státní hranice podle tehdejších zákonů, ale 
zapojovali se i do obecních akcí. Například na výstavbě Mateřské školy odpracoval 
PS útvar velké množství hodin, vojáci pomáhali při úpravě veřejného prostranství, 
spolupořádali oslavy Dětského dne, vedli kroužky na škole a další akce. Dost často pomáhali
Státnímu statku při sklizni sena a svozu slámy. Vojáci na hranici měli vždy těžkou službu 
a na vojně rozkaz odmítnout nelze (tak jak si dnes leckdo představuje), přesto i v té 
době, podle dnešního hodnocení, „v tvrdé totalitě“, mohly vzniknout různé výtvory, 
kde vojáci dokazovali svůj
smysl pro humor – viz v ro-
ce 1978 kyselovská třístov-
ka!

V obci byla též vytvo-
řena Jednotka pomocníků
Pohraniční stráže (PPS),
která byla jako organizace
součástí Národní fronty. V
roce 1980 měla jednotka
celkem 33 členů, předse-
dou byl Jaroslav Zimmer-
mann a jako četa se dělila
na čtyři družstva, tak jako
na vojně.
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Titulek vypůjčený z dnes již takřka neznámého filmu šedesátých let může být cha-
rakteristický i pro život v pohraničí a později vytvořeném hraničním pásmu v naší oblasti. 

Život, který zde v pravidelném tempu kolotal, byl po skončení druhé světové války 
přerušen odsunem německého obyvatelstva. Přicházeli osídlenci s nadějí nových začátků
a postupně se setkávali s tvrdou realitou života. Jejich usedlosti a posléze celé vesnice byly
na základě ustanovení o zřízení hraničního a zakázaného území vystěhovány a zbourány. 

Zakázané území tvořil pás při hranici v šířce dvou kilometrů a zde nesměl nikdo bydlet
a kromě pohraničníků ani sem vstupovat. Na toto zakázané území pak navazovalo hraniční
pásmo, které šlo do hloubky dva až pět kilometrů, někde i více. 

V oblasti bývalého statku Černá v Pošumaví a později Frymburku byly v hraničním
pásmu vesnice Zvonková, Přední Výtoň a Pasečná, kte-ré byly jakýmsi střediskem života
oblasti. Nutno však připočíst i další osady a samoty na druhé straně Lipenské přehrady, 
například Frýdava, Bližší Lhota a další. Naprostá většina zde žijících obyvatel byli zemědělci
a lesáci, a i když zde život nebyl nijak lehký, postupně si svou vesnici sami obyvatelé 
vylepšovali a přizpůsobovali potřebným požadavkům. 

Například Přední Výtoň se školou, obchodem i hospodou předčila i mnohé vesnice,
které v hraničním pásmu nebyly. Lidé zde žijící museli mít ve svých občanských průkazech
zaznamenáno povolení k trvalému pobytu. Určitě probíhala jakási prověrka osob, které
tady mohly bydlet, není však pravda, jak se dnes mnohde píše, že to museli být pouze 
členové Komunistické strany Československa. 

Všem ostatním, kteří za jakýmkoliv účelem vstupovali do pásma, byla vystavena 
propustka do hraničního pásma, která se každý rok prodlužovala. Tu nejvíce dostávali
především zaměstnanci státního statku a lesů, kteří zde pracovali, a technicko-hospodářští
pracovníci, kteří je jezdili kontrolovat. Byl jsem též dlouhá léta jedním z nich a setkal jsem
se tedy i s mnoha problémy, které vytvoření hraničního pásma přineslo. 

Tak třeba hned na Bližné, kde jsem byl začátkem sedmdesátých let vedoucím provozu.
Tehdy jsme měli kolem 55 hektarů pozemků na Kyselově. Spojení přes vodu přepravním
prámem z Dolní Vltavice nebylo vždy možné, a tak se muselo jet okolo. 

Pouze tři traktoristé s propustkou, traktory v tehdejší době pomalé a cesta přes 
Frymburk, Lipno a Přední Výtoň na Kyselov, to již je nějaká dálka. A k tomu pravidelné 
a často dlouhé zastavení na Lipně, neboť za hrází směrem na Přední Výtoň stála hlídka 
pohraničníků, jimž dovolání se na rotu a následné schválení příslušným velitelem podle
seznamu občas trvalo nepřiměřeně dlouho. 

V pozdějším období, kdy jsem pracoval na statku jako agronom, jsem musel na 
pracoviště v hraničním pásmu dojíždět velmi často. Hlídky byly rozestaveny na všech 
stanovištích, kudy bylo nutno dostat se na druhou stranu Lipna. 

Většinou se převáželo lodí z Frymburka nebo z Horní Plané. V době, kdy lodě nebyly
v provozu se jezdilo přes Lipno nebo druhou stranou přes Novou Pec. Všude se musel 
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Všude žijí lidé

V souvislosti s tématem Kyselov jsem zařadil svůj článek, 
který vyšel v Českokrumlovském deníku 2. srpna 2014
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člověk prokazovat propust-
kou, což ovšem nestačilo 
a voják z hlídky po dota-
zech, kam jedu a co tam
budu dělat, volal pak na
rotu a často zdlouhavě, jak
již jsem dříve naznačil. 

Když jsem však již byl 
zkontrolován, mohl jsem se
pohybovat po pozemcích
takřka neomezeně. Pozem-
ky a sklizňové práce však
probíhaly i za „dráty“. Zde již
muselo být den předem
nahlášeno, že se pojede na
ty a ty pozemky a pokud neměla rota nic v plánu (například střelby), byl vjezd a pobyt 
za vraty povolen. Zaměstnanci byli však doprovázeni pohraničníkem se samopalem 
v pohotovosti. Pokud se zde například hnojilo nebo prováděla ochrana, jezdil pohraničník
s řidičem v kabině. Ovšem ani to nebylo pravidlem, často voják po provedené kontrole 
otevřel vrata a vpustil osobu nebo skupinu dovnitř s tím, že jakmile skončí svou pracovní
či kontrolní činnost, zavolá od brány a hlídka mu přijde otevřít. 

Tak jsme například jako agronomické oddělení kontrolovali nejen prováděné práce, ale
bylo též nutno v určitém období porovnat hranice našich pozemků zanesených v mapách
se skutečností. Naší kolegyni, která měla držbu půdy na starosti, jsme já a tehdejší 
vodohospodář pomáhali, přičemž jsme se prodírali mnohdy neproniknutelnými porosty
přímo „na čáře“ a porovnávali stav pozemků v Rakousku. U nás takzvaná DNP (dočasně 
neobdělávaná půda), což byl dvoumetrový plevel všeho druhu a u nich metr vedle nás,
rostlo  zelí, řepa, kukuřice, obilí, vše na vzorně upravených políčkách. 

My jsme se po skončení naší práce vrátili zpět, byly však i případy, kdy to tak nedopadlo.
Vzpomínám si, že jeden pracovník jistého agrochemického podniku, který prováděl 
„za dráty“ svou práci, zanechal nákladní automobil svému osudu a v klidu přešel do 
Rakouska. Nevím, jaký osud ho tam potkal, vím jen, že se po určité době ohlásil u jiných,
několik desítek kilometrů vzdálených vrat a požadoval vpuštění do ČSSR. 

Hraniční pásmo, dráty, strážní věže (špaky) i pohraniční hlídky jsou dávno minulostí.
Život v oblastech bývalého hraničního pásma pokračuje i nadále svým tempem, starou-
sedlíci zavzpomínají na minulost, všichni ostatní návštěvníci mohou obdivovat překrásnou
šumavskou přírodu. Nikdo však již nikoho neomezuje, nikdo nikoho nekontroluje. 

PS.: Právě nyní a teď: Ovšem Kyselov, ten je dnes již většinou znám pouze jako hraniční 
přechod s Rakouskem a oblast přírodních rezervací a památek. A můj kolega vodohospo-
dář na bývalém statku mě již 35 let informuje o životě v Brisbane v Austrálii, kam se 
v r. 1986 dostal v rámci úřady povolené dovolené v Jugoslávii.

frza
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Letní hudební Stezku letos zahájí 

TOMÁŠ KLUS 

Romantické západy slunce za doprovodu hudby známých 
interpretů. Na to si již návštěvníci Stezky korunami stromů v letních
měsících zvykli, a ani letos nepřijdou zkrátka. Prodloužená oteví-
rací doba, nasvícená Stezka a hity oblíbených zpěváků jako je
Tomáš Klus, Anna K nebo Chantal Poullain. To je Letní hudební
Stezka 2021. 

Léto na Stezce bude i letos patřit zážitkům z hudebních večerů. 
Atmosféra večerní nasvícené Stezky, která se stává podiem a hlediš-
těm zároveň, je neopakovatelná již několik let. Koncerty začínají vždy
ve 20 hodin a trvají minimálně 60 minut. Každé úterý, tedy v den 
konání koncertu, je prodloužena nejen otevírací doba Stezky, ale také
provoz lanové dráhy Lipno Expres a Stezkabusu. Poslední jízda je 
ve 23.15 hodin. 

Večery se budou konat v souladu s možnými, 
platnými protiepidemickými opatřeními.

ZPRAVODAJ
www.cernavposumavi.cz
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Letní hudební stezka 2021
6. 7. TOMÁŠ KLUS 

Oblíbené hity písničkáře, textaře a herce při romantickém západu slunce
v korunách stromů. 

13. 7. PAVEL CALTA
Písničkář, skladatel a textař, a jeho známé písně v atmosféře šumavského lesa.

20. 7. ANNA K.
Česká zpěvačka a textařka, majitelka několika cen Anděl.

27. 7. FLERET AKUSTICKY
Lidový repertoár a vlastní tvorba od dvorní kapely Valašského království. 

3. 8. DUO BÁRKA
České a světové evergreeny v podání violoncella a harfy. 

10. 8. CHANTAL POULLAIN - šansony
Lahodná francouzština, jazzově laděná kapela pod vedením 

Štěpána Markoviče a atmosféra sladké Francie. 

17. 8. NEZMAŘI 
Úspěšná českobudějovická kapela s vlastní tvorbou, která už zlidověla.

24. 8. McBERDS
Směs folku a jazzu s jemnými prvky latiny a irské tradiční hudby, 

se základem v českých a moravských lidových písních.

31. 8. SPOLEKTIV
Multižánrová kapela s autorskou hudbou. Folk, rock i jazz, 

s prvky šansonu a lyriky se zřetelným rukopisem.

Více informací o Stezce najdete na 
www.stezkakorunamistromu.cz
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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. června 2021.

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

Diamantová svatba
Na jaře oslavili diamantovou svatbu manželé Anna a Stanislav Študlarovi

Do dalších let společného života jim přejeme mnoho zdraví.
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