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Výročí poštovního úřadu.
V letošním roce si obec Černá v Pošumaví připomíná nejen 740 let své existence, ale i řadu dalších
zajímavých výročí.
Poštovní úřad byl zřízen v roce 1868, jeho úřední označení bylo „Černá na Šumavě“ a byl umístěn v
pivovaru. Vůbec prvním zaměstnancem byl poštovní expeditor Josef Beer a to až do roku 1893. Po
třiceti letech, v roce 1898 byl poštovní úřad z pivovaru přemístěn do naproti ležící budovy čp.40, kde
bylo ředitelství knížecích schwarzenberských tuhových závodů.
Od roku 1918 bylo úřední označení „Černá na Šumavě – Schwarzbach im Böhmerwald“ a v období od
19 do 29 listopadu byla pošta ještě pod správou ředitelství pošt v hornorakouském Linci.
V názvu vedoucích funkcí poštovního úřadu docházelo postupně ke změnám, od poštovního
expeditora, či expedientky, přes c.k. poštmistra, vrchního poštmistra až k vedoucímu pošty.
V roce 1890 byl v Černé zřízen telegrafní a v r. 1927 telefonní úřad.
Doprava pošty, t. zv. Jízdy poslů se prováděla až do roku 1892 dvakrát denně do Krumlova a do Horní
Plané. Pak až do r. 1916 jednou denně do Frymburku poštovním kočárem a do Dolní Vltavice, kde
byla jízda poslů od r. 1923 prodloužena až do Německého Rychnova a jezdila se osobním autem.
Stejně tak byla v r.1892 zavedena doprava pošty po dráze, kam se zásilky dostávaly nejen jízdami
poslů, ale i pěšími posly.
Obvod poštovního úřadu v r. 1930 tvořily obce Černá, Plánička, Nová Ves, Jámy, Boksberg, Jestřábí,
Valtrov, Slavkovice, Tuhové závody, Nová Hůrka a Olšovský dvůr. Poštovní zásilky se v roznášely v
Černé do r. 1904 jednou denně a pak dvakrát denně, v Tuhových závodech, Hůrce, Nové Vsi a
Olšovském dvoře jedenkrát denně a v ostatních místech obden. V r. 1930 bylo např. doručeno 2436
doporučených dopisů, 3228 balíků, vyplaceno 2046 šeků, podáno 528 telegramů. Telefonních
účastníků bylo v té době pouze pět, ale bylo zprostředkováno 8819 telefonních hovorů.
Nejrozšířenějšími novinami byly „Vesnický posel“, Jihočeské lidové noviny“ a „Řemeslník“ . vše v
německém jazyce.
Poštovní úřad v Černé byl v budově čp.40 umístěn i po válce a teprve kolem roku 1957 byl přemístěn
do dnes neexistující budovy na jejímž místě stojí nové Nákupní středisko Baník/ bohužel nefungující/.
Vedoucími poštmistry byli postupně pánové Vobr, Václavík a Študlar.
V r. 1970 se začala stavět současná budova pošty, která byla uvedena do provozu před 35 léty. V r.
1979 se stal vedoucím pošty Jan Voldřich, současný starosta Černé v Pošumaví, který tuto funkci
vykonával až do roku 1994. Kolem roku 1985 docházelo na poštu deset druhů novin a 50 druhů
časopisů. Z novin byly nejrozšířenější Jihočeská pravda, Zemědělské noviny a Rudé právo, z časopisů
pak Myslivost, Rybářství, Zahrádkář, Vlasta a Praktická žena. Pošta v Černé v Pošumaví je vytížena i v
současné době, přestože je zavedeno motorizované doručování pošty z Horní Plané. Na
doručovatelkách spočívá
velká tíha zejména v počtu nachozených kilometrů při roznášení velkého množství různých letáků.

V této budově byl Poštovní úřad do r. 1973
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