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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s tím i podzimní práce v obci. 
Uklízíme spadané listí s využitím nové sekačky, kte-
rá se zatím velmi osvědčila a upravujeme veřejnou 
zeleň. Jak jistě víte, v letošním roce proběhly práce  
na odstranění kůrovce v lese Horka. Bohužel se 
hrozba v minulých letech nepodchytila včas a kůro-
vec se nám rozmnožil do takové míry, že jsme museli 
přistoupit k radikálnějšímu prořezu lesa. Na odstra-
nění kůrovce jsme tento rok z Královéhradeckého 
kraje obdrželi dotaci 50 tis. Kč. Obecní pracovník 
natěžil dřevo pro obecní potřeby. Jelikož byl zájem  
z řad občanů, zvolili jsme i samotěžbu za do-
zoru našeho lesníka, pana Řezníčka. Ale stá-
le je třeba odtěžit značnou část lesa. Pokud ne-
budeme postupovat dle pokynů nadřízených 
orgánů, hrozí nám velká pokuta. Vzhledem k tomu,  
že obec vlastní les, dostali jsme nabídku na nákup 
traktoru s možností 50 % dotace. Této příležitos-
ti jsme využili a nákup schválili na zasedání v září.
Pokud nám dotaci přidělí, byla by to pro nás velká 
pomoc, neboť obecní traktůrek už dosluhuje.

... pokračování na str.2

 9:00 - 11:00
16:00 - 18:00

ZIMA 2019

KNIHOVNA
Výpůjční doba každou neděli 

od 9 do 11 hodin.

 Černčický
  zpravodaj



Obec  Černčice

PRODEJ ZNÁMEK NA SVOZ ODPADU 2020
Známky můžete platit od 13. ledna 2020, ať už hotově na obci v úředních hodinách nebo převodem na bankovní 
účet č. 9526551/0100, variabilní symbol je č.p. domu. Známku si poté můžete vyzvednou v úřední hodiny na OÚ. 
Platba za známky zůstává ve stejné výši jako v roce 2019, viz přiložený leták.

Jaroslava Jelenová

...pokračování ze str.1
Nemalé starosti nám dělají i obecní pozemky, které 
nebyly v minulosti majetkoprávně vyřešeny. Byli jsme 
upozorněni inspekcí, že pozemek v Horkách, na kte-
rém mají VaK Náchod postavenou vodárnu, je veden 
jako lesní půda. Udělali jsme potřebné kroky k ná-
pravě této situace. Mimo jiné také obec požádala Lesy 
ČR o odkoupení pozemku u tělocvičny p.č. 69. Stát-
ní lesy s prodejem souhlasí, nyní se již bude jednat  
o administrativní úkony.
Usilovně pracujeme na projektech, které odsouhla-
silo obecní zastupitelstvo v průběhu roku. Probíha-
jí jednání s úřady, konzultace s projektanty a další 
nutné úkony k tomu, aby se projekty zdárně dokon-
čily. Ohledně zažádání o dotace na jednotlivé opra-
vy máme situaci velmi ztíženou tím, že vzhledem 
k rezignaci zastupitelů a následně celého Sdruže-
ní Černčice v září 2019, nejsme usnášeníschopní  
a na některá ministerstva nemůžeme žádosti bez sou-
hlasu zastupitelů podat. V neuvolněných funkcích 
starostové vesměs žádají prostřednictvím firem, které  
se na podávání dotací specializují. I takovou spolupráci 
ovšem musí schválit obecní zastupitelé. Dotační tituly 
se otevírají každoročně ke konci roku. Pokud budeme 
chtít o dotace tento rok zažádat, nezbývá nám, než ča-
sově náročnou administrativu zařídit ve vlastní režii. 
Ráda bych dodala, že všechny projekty byly podpořeny 
dotazníkovým šetřením, které proběhlo v naší obci od 
25.6. do 4.7.2019. Díky vašim názorům jsme se utvrdili  
v plánovaných akcích. Ve valné většině jste uváděli,  
že je třeba věnovat péči a finanční prostředky na obno-
vu veřejné infrastruktury (kanalizace, osvětlení, opravy 
komunikací a chodníků) a na opravy obecních budov. 
Podrobněji se dočtete o průzkumu na str. 4.

Připravované projekty:
Rekonstrukce a odbahnění rybníka – čekáme na sta-
vební povolení. Na základě vypracované projektové 
dokumentace jsme požádali o dotaci na Ministerstvo 
zemědělství.
Prodejna – na základě vypracovaného projektu jsme 
podali žádost o stavební povolení. U prodejny jsme  
dořešili směnu mezi obcí a vlastníky sousedního 
pozemku. Královéhradecký kraj vypisuje dotace 
na obnovu občanské vybavenosti, ze které by bylo 
možné financovat opravu. Z Operačního fondu ži-
votního prostředí lze požádat o dotaci na zateplení  
a výměnu zdroje vytápění. 
Veřejné osvětlení – projektová dokumentace se zpra-
covává. Občané se mohou zastavit v úřední hodiny 
na obecním úřadě a k projektové dokumentaci se vy-
jádřit. Řada podnětů od občanů již byla zohledněna. 
Mateřská škola – řešíme stavební povolení, bude se 
dále jednat o tom, abychom mohli požádat o dotaci  
z Ministerstva pro místní rozvoj. Tento rok to bohužel 
nebude kvůli nutnosti schválení tohoto kroku obec-
ním zastupitelstvem. Budeme muset počkat do příští-
ho podzimu a doufat, že se otevřou další dotační tituly,  
ze kterých by šlo čerpat. 
Obecní komunikace směr Slavětín a Osíček - Homo-
le – pracujeme na projektové dokumentaci ve spolu-
práci s obcí Slavětín. Více na str.6.

Chtěla bych vám popřát klidný advent a Vánoce, 
hlavně hodně zdraví do příštího roku a poděkovat 
všem, kteří pomáhají dělat z naší krásné obce dobré 
místo pro život.

Jaroslava Jelenová, starostka
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EVIDENCE PSŮ
Od roku 2020 aktualizujeme evidenci psů. K údajům bude možné uvést i číslo čipu a přiložit fotografii. Naší 
snahou je eliminovat odvoz ztracených psů městskou policií a zkrátit čas, kdy se opět dostane ke svému majite-
li, na minimum. I když většinu vašich čtyřnohých miláčků osobně známe, budeme rádi, pokud nám fotografie  
s ostatními údaji zašlete na obec@cerncice.eu nebo se za námi při procházce stavíte v úřední hodiny a my během 
chvíle psa vyfotíme. Připomínáme, že poplatek v částce 100,- Kč se vybírá v termínu od 13.ledna 2020 hotově  
v úřední hodiny na OÚ nebo převodem na bankovní účet č. 9526551/0100, variabilní symbol je č.p. domu.

Markéta Poláčková
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OPRAVA STŘECHY NA BUDOVĚ ZA ŠKOLKOU 
V srpnu 2019 firma B+L Střechy, s.r.o. provedla výměnu krytiny na budově za školkou. „Měnila se nejenom 
krytina a latě, ale při odkrytí starých tašek jsme zjistili, že je třeba vyměnit i tři krovy, které byly shnilé, protože 
sem řadu let zatékalo. Když už byla krytina dole, bylo výhodné zateplit část střechy nad bytem a garáží. Pozin-
kované plechy jsou v imitaci tašek, mají několikavrstvou úpravu a vydrží minimálně 30 let, finální úprava je  

v červenohnědé barvě“, uvádí stavební do-
zor Václav Stonjek. 
Na staveništi byl náš stavební dozor pří-
tomný a dozoroval po celou dobu prací.  
I díky tomu se v průběhu opravy moh-
la dořešit, k velké spokojenosti obce, celá 
řada víceprací. V původním rozpočtu ne-
bylo počítáno například s tepelnou izola-
cí, která se doplnila nad obecním bytem  
a nad garáží, kde má obec techniku. Také 
se doplnily sněhové zábrany a krycí stříška 
u skladu hraček MŠ. Naopak si obec za-
jistila odvoz staré krytiny a tím se ušetřilo  
na některých položkách. Konečná cena byla, 
i přes četné vícepráce, o 35 tisíc nižší, než 
cena vysoutěžená ve výběrovém řízení na 
jaře za přítomnosti všech obecních zastu-
pitelů. Nejnižší cenová nabídka firmy B+L 
Střechy, která výbeřové řízení vyhrála, činila 
595 800,-Kč.  

Jaroslava Jelenová, Markéta Poláčková

PODZIMNÍ PRÁCE V OBCI
 - úklid listí, trávy a podzimní ošetření růží
 - kácení a odvoz dříví z lesa Horka 
 - zprovoznění kompostárny na polním hnojništi
 - konečná oprava převodovky traktůrku 4x4
 - oprava a vyčištění žlabů a svodů u budovy ZŠ
 - vysázení ovocných stromků v sadu u hřbitova
 - výsadba lípy ve svahu pod školou 
 - obnova záhonů růží
 - živý plot u rybníka

Zakoupen byl nový žací traktor značky Wisconsin (bývalý Agrostroj Prostějov) s hydraulicky ovládaným zásob-
ním košem. Sekání velkých obecních ploch bude tímto strojem nejen rychlejší (má skoro dvakrát vyšší výkon než 
dosluhující traktůrek), ale zejména následná manipulace s posečenou trávou bude podstatně efektivnější, neboť 
se může sypat rovnou na vlek nebo do kontejneru a odpadne tak ruční přehazování. Navíc je traktor schopen 
sekat i vysokou trávu, protože jeho sací síla je daleko vyšší, takže čistě a rychle posbírá mnohem větší objem ze-
lené hmoty.  Jeho výhodou je i to, že se jedná o tuzemský stroj, a tudíž jsou snadno dostupné náhradní díly. Díky 
přídavným zařízením, které lze případně doobjednat, dokáže traktor zvládnout i další práce, např. při úklidu 
chodníků nebo komunikací. Současný malý sekací traktůrek má časté poruchy, ale zatím jej nevyřazujeme, po-
slouží k sekání menších členitých ploch. Jiří Novák

Černčický zpravodaj 4/2019
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 
Pracovní skupina PRO Černčice provedla ve dnech 25.6. - 4.7.2019 dotazníkové šetření. Na základě SWOT ana-
lýzy byla určena hlavní témata, kterými by se obec Černčice měla v budoucích letech zabývat. Cílem bylo získat 
většinový pohled obyvatel obce na důležitost jednotlivých investic a aktivit v následujících 10 letech. Výběr otá-
zek pro dotazníkové šetření zohledňoval jak současné trendy v oblasti průzkumů veřejného mínění, tak i kontext 
a požadavky obce, v rámci kterého šetření proběhlo. Odborným konzultatem byl Mgr. Milan Školník, sociolog, 
doktorand Katedry politologie z Univerzity Hradec Králové.
Celkově bylo odevzdáno 216 dotazníků, což představuje 55% účast. Data byla zaznamenána a  ná-
sledně zpracována za pomoci statistického softwaru. Výsledky šetření jsou interpretovány pomo-
cí grafů. Jeden graf představuje jednu otázku a celkový počet hlasů pro jednotlivé odpovědi. Dotaz-
níky pomohly vedení obce určit strategické priority, ale i slabá místa vycházející ze současného stavu,  
u kterých je zapotřebí další vyhodnocování. 
V tomto čísle zpravodaje bychom vás rádi seznámili se souborem otázek, které odpovídají na otázku ohledně vy-
užití finančních prostředků na některé rekonstrukce a opravy v naší obci. Komentář uvádí, co bylo v tomto roce 
třeba bezodkladně řešit a co nás čeká výhledově v dalších letech. 
Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 

přednostně využili? (1 - nejdůležitější, 5 - nedůležité)

1. Dopravní infrastruktura (silnice, chodníky)
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2. Technická infrastruktura (kanalizace, veřejné osvětlení.)
I technická infrastruktura zasluhuje obno-
vu a nemalé finanční prostředky. Na jaře 
2019 jsme opravili havarijní stav kanalizace 
u č.p.49. Náklady na opravu byly 59 000,-Kč.  
V důsledku špatných výsledků vzorků ode-
bíraných vypouštěných vod jsme proved-
li celkové čištění kanalizace. Čištění leti-
tých nánosů a usazenin proběhlo v létě 2019  
a stálo obec 122 000,- Kč. Vzorky se částečně 
zlepšily, ale v příštím roce musíme přistoupit  
k dalšímu kroku, a to k vybudování biologic-

kého filtru za septik v ZŠ a obnovení čističky u tělocvičny. Přípravy ke stavebnímu povolení v současné době 
probíhají za pomoci stavebního dozoru Václava Stonjeka a projektanta Ing. Zdeňka Brejchy. Čistička v prodejně 
a biologický filtr v MŠ je součástí rekonstrukce daných budov.
Havarijní stav veřejného osvětlení nás přiměl tuto situaci také bezodkladně řešit. Zastupitelé v roce 2019 jedno-
hlasně schválili vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci VO v celé obci. V současné době projekt 
dokončujeme, zapracovány jsou i připomínky z řad občanů. Na projekt je možné se podívat v úředních hodinách 
na OÚ.

Naprosto s názory občanů souhlasíme. Opravy 
silnic a chodníků jsou v obci potřeba nejvíce.  
V září 2019 proběhla oprava komunika-
cí v obci za 1 700 000,-Kč. Kromě rekon-
strukce cesty na Slavětín a z Osíčka na Ho-
mol (viz str. 6) plánujeme údržby a opravy 
dílčích částí v obci dle aktuálních potřeb.  
V roce 2019 jsme nechali vypracovat pasporty 
(přehledy umístění a stavu) místních komuni-
kací a chodníků, bez kterých se neobejdeme 
při žádostech o dotace. Rekonstrukci chodníků 
plánujeme v návaznosti na výměnu kabelů ve-
řejného osvětlení.
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3. Oprava prodejny
Opravu prodejny občané vnímají jako něco,  
co by bylo třeba, ale nepřikládají tomu takovou 
váhu jako opravám silnic, chodníků, kanali-
zace a osvětlení. Aby nám obchod mohl slou-
žit další roky, musí se vyměnit krytina, zatep-
lit plášť budovy, nutný je nový zdroj vytápění  
a čistička odpadních vod. V létě jsme zde řeši-
li havárii záchodu, provizorní oprava stála 13 
000,- Kč. Součástí plánované rekonstrukce je 
vybudování bezbariérového přístupu do prodej-
ny, z části skladu poté místnost pro kadeřnictví a 
pedikúru. Součástí je celková úprava okolí.
    ... pokračování příště

Autoři: pracovní skupina PRO: PhDr. Jana Tomanová, Ing. Jiří Novák, Mgr. Markéta Poláčková

„KOLONIÁL U ČEJPŮ“ - č.p.15
Místo, kde dům stojí, má poutavou historii. V roce 1926 pan Václav 
Čejpa koupil dům čp. 15 a ještě ten rok obdržel povolení k provo-
zování obchodu. V lednu 1932 rodina koupila sousední „obecní 
dům“ čp. 16, který vlastnila obec dle smlouvy trhové z r. 1883. Při 
prodeji se Černčice zavazují vystěhovat z domu obecní chudé a dle 
záznamu v kronice v prosinci 1932 obec chalupu zbořila. Obchod 
v tomto domě nebyl jen tak ledajaký. Součástí se stala i pec s pekár-
nou, její kolaudace proběhla v roce 1931 a další velké úpravy domu 
pak pokračovaly v roce 1940. Chléb se zde pekl ještě během 2. svě-
tové války ale už méně, než před ní. Po válce společně s rušením 
živností pečení skončilo.  

Dům, kterému nikdo ze vsi neřekne jinak, než koloniál u Čejpů, odjakživa sloužil 
lidem. Dodnes si místní pamatují, jak sem chodili pro mléko a pro chleba. Byl tu  
i mandl na prádlo nebo telefonní hovorna. Obchod tu byl až do 70. let minulého 
století, do doby, než se otevřela prodejna nová, vybudovaná v akci Z.* 
V domě bydlel pan Čejpa poslední roky sám. Vzpomínáme na něj jako na pečlivého 
úředníka, který život zasvětil práci na obci. Některé překvapí, že pozoroval i výskyt 
lilií zlatohlavých a vzácných orchidejí u nás ve vsi. V současné době žije na Liberec-
ku, kde má rodinu. „Strejda se má dobře a na Černčice rád vzpomíná“, dodává Ing. 
Miroslav Čejpa, synovec, který nám zaslal jeho fotografii. 
V roce 2018 byl obci dům nabídnut ke koupi za 2 mil. Kč. Má rozsáhlé nebytové pro-
story, součástí je pozemek, kudy vedou obecní inženýrské sítě. Sousedí s obecními 
pozemky a rybníkem. Obecní zastupitelé schválili nákup v září tohoto roku. Zákulisí 
bylo velmi bouřlivé, naše rozhodnutí je ovšem výsledkem převažujících výhod. Kou-
pi vnímáme jako investici do budoucnosti, která se po další desetiletí nebude opako-
vat. Obec nyní vlastní 5000 m2 v samém srdci vesnice. Dům pro nás nemá jen cenu 
nemovitosti, je pro nás cenný i pro svou kulturní hodnotu. Věříme, že bude opět 
sloužit našim občanům. V neposlední řadě byl nákup objektu s jeho klesající cenou 

na trhu i opatřením obce proti spekulantům s nemovitostmi... pokračování příště
*Akce „Z“ byla v dobách komunistického režimu v Československu dobrovolná práce obyvatel. Bylo tak postaveno nejen 
mnoho prodejen smíšeného zboží v menších obcích.

 Jana Tomanová, Jiří Novák, Markéta Poláčková, Jaroslava Jelenová
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OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Na podzim 2018 jsme se jako zastupitelé jednohlasně shodli a potvrdili usnesení předešlého zastupitelstva ohled-
ně nutnosti oprav místních komunikací ve třech úsecích. Jednalo se o úsek Na Hradčanech a k rodinným do-
mům č.p.51 a č.p.158. Součástí oprav byla i oprava opěrných zídek a vjezdů. Na počátku roku 2019 jsme v rámci 
výběrového řízení vybrali firmu Špelda, s.r.o z Říkova, která doručila nejnižší cenovou nabídku. Termín oprav 
jsme určili na přelom srpna a září. Stavební dozor Václav Stonjek řešil v průběhu prací nespočet situací a se 
stavební firmou byl denně v kontaktu. Se všemi občany v daných úsecích projednal společně s obcí jejich po-
třeby a požadavky. I to přispělo ke konečné podobě a naší velké spokojenosti. Celková částka za opravy činila  
1 700 000,- Kč. Stání a vjezdy k domům v soukromém vlastnictví občané uhradili na své náklady.

Markéta Poláčková

OPRAVA OBECNÍ KOMUNIKACE NA SLAVĚTÍN, OSÍČEK - HOMOLE
Po ukončení objízdné trasy, která vedla obcí při revitalizaci trati ČD, se nám podařilo ve spolupráci s panem 
starostou ze Slavětína vyjednat opravy místní komunikace z Černčic na Slavětín na náklady ČD v řádech 
desetitisíců. Naše vize je přečkat opravu komunikace č. 308 z Bohuslavic do Nového Města nad Metují, kte-
rá čeká na realizaci příští rok a následně provést opravu „té naší“ do Slavětína a z Osíčka na Homol. Důle-
žité je připravit v tomto mezidobí vše potřebné. V současné době máme hotový pasport místních komu-
nikací a začínáme pracovat na projektu na opravu komunikace do Slavětína (schváleno OZ na jaře 2019) ve 
spolupráci s obcí Slavětín tak, aby se tato cesta mohla realizovat společně. Velkou nadějí je pro nás dotační 
titul z Programu rozvoje venkova z MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj), kde se druhým rokem nabí-
zí pro malé obce až 70% dotace na opravu místních komunikací. O dotaci  by se na základě připravené-
ho projektu a dalších dokumentů mohlo zažádat příští podzim s předpokladem realizace v roce 2021.

Jaroslava Jelenová



Obec  Černčice
VÝSADBA V OBCI
Velmi důležitá je pro nás údržba a vzhled veřejné zeleně. Sucha, které střídají prudké deště a zmenšující se schop-
nost krajiny pojmout vodu, nerovnováhu v přírodě jen prohlubují. Nekvalitní půda a především zastavěné plochy 
vláhu nedokáží uchovat. Jak proměnit místo v oázu, která vodu zadržuje a využívá do poslední kapky? Jednodu-
chým řešením je vysázet keře a remízky.
První úpravou veřejného prostranství bylo osázení stráně pod školou. Při terénních úpravách přišel velký déšť  
a my zjistili, že většina vody, která je do svahu svedena z okapů, bez užitku odteče. Příkop, který zadrží dešťovou 
vodu a poté ji postupně uvolňuje, je ve svahu nesmírně užitečný. Vypozorovali jsme tok vody a takový příkop  
s drenáží vytvořili. Na svah se zasázelo na 500 rostlinek od lokálních pěstitelů (zahradnictví Hrabík z České Ska-
lice, Topinka Jaroměř). Velký kus práce odvedli místní hasiči a hasičky, kteří po výsadbě v průběhu léta každý 
týden pravidelně zalévali. Můžete zde najít motýlí keře, mochny, kaliny, tavoly, trojpuky, vilíny, nepravý jasmín, 
tavolníky a zachovali jsme i původní šeříky, lísku a v horní části dosázeli okrasné javory. Prudší místa se doplnila 
dřevinami a skalníky. Aby se rostlinám první roky lépe dařilo a půda nevysychala, dovezla se k nim kůra, která 
slouží především jako mulč a zásobárna živin. Doplňovat se bude v budoucnu už jen zelený kompost a v případě 
potřeby budeme mulčovat štěpkou a posekanou trávou. Keře by měly dorůst kolem dvou metrů a vytvořit  tak 
souvislý porost. Spodní část jsme doseli semeny květnaté louky. Tráva se zde bude sekat dvakrát až třikrát do roka 
a nechávat vykvést. Na podzim jsme vysadili ve spodní části lípu. 
Věříme, že  nás na jaře toto místo odmění krásnou podívanou na kvetoucí keře a množství hmyzu, které přiláká.

6

Osázení svahu pod školou. Živý plot u rybníka.

Další úpravou bylo dosázení růží, na které jsme si museli počkat do podzimu, kdy je 
čas na výsadbu nejvhodnější. Zahradníci zasázeli 80 rostlinek, které jsme objednali  
v zahradnictví z Jaroměře. Záhony poté zamulčovali štěpkou. Příroda nikde odkrytou a 
nechráněnou půdu nenechává. Zakrytí záhonů mulčem brání v růstu plevelům, udržuje 
v půdě vlhkost, chrání ji před výkyvy teplot a v neposlední řadě prospívá užitečným 
půdním mikroorganismům. Koncem listopadu jsme nové růže připravili na zimu, zasy-
pali zeminou a přikryli chvojím.
Poslední výsadbou byl živý plot u starého hřiště. Přiklonili jsme se k původním keřům, 
které budou v průběhu roku kvést, sloužit jako přirozená bariéra od cesty, potrava pro 
všelijaká stvoření z hmyzí říše a úkryt pro ptáky. Údržba bude potřeba podle podmínek 
za 3 až 4 roky radikálnějším řezem. 

„Růže přichází po trnech.“ —  francouzské přísloví
Markéta Poláčková
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Kultura
VERNISÁŽ V LITOBOŘI „PODMANIVÁ PŘÍRODA“ - JIŘÍ VÍT
V neděli 25. srpna 2019 se vydala naše malá výprava z Černčic  
do Litoboře na fotografickou výstavu Jiřího Víta. Je dlouholetým 
občanem Černčic, ale narodil se právě v této malebné vesničce 
nedaleko Hořiček. Již od mládí se věnuje fotografování přírody. 
Tento rok uspořádal vernisáž na téma „Podmanivá příroda“. Na 
fotografiích, které vystavoval byla k vidění nádherná stvoření 
z hmyzí říše a voda na různé variace. Mohli jsme spatřit vážky, 
motýly, ale i několik velkoformátových fotografií mravenců. Ti 
mě doslova uchvátili. Za každou fotografií se skrývá příběh a ně-
kolik příběhů jsme přímo od něj mohli tento den slyšet. Některé 
fotografie byly doplněny slovem, drobnou poezií Denisy Jirásko-
vé.
Co pro mě bylo velikým překvapením, byl komentář pana dok-
tora Jansy, který mě učil na univerzitě. Učitelů jsme měli za pět 
let studia skutečně mnoho, ale na jednoho vzpomínám obzvlášť 
ráda a s velkým uznáním. Na vedoucího katedry výtvarného 
umění, na pana doktora Ivo Jansu. V rámci výuky nás brával 
do galerie moderního umění a učil nás číst v obrazech. Dodnes 
vzpomínám, jak nám kladl na srdce, že působíme na budoucí 
generace, jak moc důležité je tříbit u dětí vkus a učit je, co je la-
ciný kýč a co má skutečnou hodnotu jak v umění, tak v životě.  
O to větší bylo mé překvapení, že uvedl vernisáž pana Víta, která 
se konala mimo jiné i v Hradci Králové těmito slovy:
„Fotografie vykazují cennou vlastnost - mají patinu, svoji tlu-
menou krásu. Patina nám ukazuje, jak se na věcech ukazuje čas.  
Je patrné, že tyto práce delší dobu zrály a získaly tím na věro-
hodnosti a přesvědčivosti. Příroda je nejenom místem zrakových 
dojmů... Je plná dění, příběhů... „                                 

      Markéta Poláčková

PŘEDNÁŠKA - ČERNČICE OČIMA ARCHEOLOGIE 
čtvrtek 16.1.2020 

od 18:00 v zasedací místnosti OÚ
přednášející: Mgr. Petr Čechák, Ph.D., Mgr. Kateřina Čecháková, Mgr. Tereza Holbová

Jóga   16:00 – 17:00 pondělí Blanka Martínková
Volejbal žáci 17:00 – 18:00  pondělí Petr Tláskal
Cvičení pro děti 17:00 – 18:00  úterý  Ludmila Matoušová
Volejbal žáci 19:00 – 20:00 pátek  Petr Tláskal

TĚLOCVIČNA ČERNČICE - CVIČENÍ PRO VEŘEJNOST



O TOM ČERNČICKÉM DIVADLE… II. část „Učitel Jan Beran“
O další etapě našeho divadla máme již podrobnější záznamy od pana Josefa Sla-
bého čp. 27, který byl dlouholetým předsedou divadelního spolku a aktivním her-
cem už od roku 1907. Ve svých zápisech uvádí hry tak, jak šly postupně za sebou 
a též jejich obsazení. Významným milníkem v historii černčického divadla byl pak 
rok 1909, Jiří Kuchař, který tyto zápisy četl, se o tom zmiňuje takto: „Když roku 
1909 přichází na zdejší školu učitel Jan Beran (bydlel v čp.5), získává zdejší divadlo 
obětavého pracovníka do svých řad. Nový učitel pořádá školní besídky a vede tak 
zejména mládež na prkna, co znamenají svět. A tak pod jeho vedením vyrůstá 
celá nová herecká generace. Sám Beran, jako dlouholetý režisér ovlivňuje výběr 
a úroveň představení a má tak velký podíl na tom, že činnost zdejšího divadla se 
úspěšně rozvíjí. O jeho režisérských schopnostech svědčí i sepsání několika diva-
delních her, hlavně pro mládež, které se také v Černčicích hrály. Mezi ně patří: Za 
roboty, O zakletém srdéčku, Hadí král, Rebulant, Za tatíčkem a další. Mimo to je 
spoluautorem her Srdce a Zvony. Pro svoji oblibu u žáků, aktivitu a demokratické 
a pokrokové smýšlení nebyl paradoxně v obci u některých vrstev příliš oblíben. 
Když v roce 1938 odchází do Nového Města, je jmenován čestným členem spolku 
a přes některá příkoří od místních občanů dojíždí dál do Černčic za divadlem a pomáhá s režií a líčením.
Od roku 1910 se u nás hraje již pravidelně. Někdy o prázdninách, hlavně však o vánočních a velikonočních svát-
cích. Průměrně se v té době hrají 3 až 4 představení ročně. Také u obecenstva je vidět porozumění a zájem, vždy 
se hraje před vyprodaným hledištěm. V roce 1911 se koná slavnostní představení Psohlavců (foto jsme uveřejnili 
v I. díle). S touto hrou hostují Černčičtí v sousedním Slavětíně a ve Spech. A jak tenkrát takové zájezdy probíhaly? 
To některý místní hospodář zapůjčil koně a vůz, naložily se potřebné rekvizity a už se jelo. Někteří herci se ještě 
vešli na vůz, ostatní šli pěšky na místo představení. Pamětníci těchto dob vzpomínali s nostalgií, co zažili napětí, 
vzrušení a často i legrace při takových zájezdech. V době 1. světové války byla celá řada místních občanů a samo-
zřejmě i ochotníků na frontě. Proto se také v letech 1915-1917 nehrálo. Teprve s koncem války se v roce 1918 opět 
divadelní činnost rozbíhá. Často se hraje pod různými spolky (Hasiči, Sokol), ale nakonec to jsou pořád jedni a 
ti samí herci, ochotníci.“ ...pokračování příště  Jiří Kuchař

STALO SE PŘED 50 LETY A BYLO ZAPSÁNO - ROK 1969
Zápis kronikáře čítá 4 strany textu. (V kronice chybí jakýkoliv popis události, 
které by měly vztah k Pražskému jaru 1968 nebo k vstupu vojsk, což je pocho-
pitelné, vzhledem k nastupující normalizaci).
Stěžejním bodem činnosti obce v tomto roce byla úprava okresní silnice Čern-
čice – Dolsko. Pak položení linolea ve škole a úprava autobusové čekárny. Po-
pisována je zde zato celkem podrobně kulturní činnost – plesy, které v hojném 
počtu pořádaly místní organizace. Narodilo se 10 dětí. Dvacátého listopadu 
napadl první sníh a díky častým mrazům kolem – 10 °C se udržel až do konce 
roku. Kronikář zde zmiňuje občany z Vršovské ulice – jde o ulici, kterou mnozí 
z nás známe spíše pod pomístním názvem „Kropenatá ulice“*. O tehdejších 
cenách vypovídá např. údaj o ceně, za kterou byl zakoupen do místní školy roz-
hlasový přijímač, a to za částku 1 400,- Kčs. Oproti např. ceně pracovních bot, 
které v tomto roce podražily z 35,- na 70,- Kčs. Uzavřena byla prodejna masa 
(čp. 57) pro nemoc a stáří manželů Novotných (viz foto), kteří dosud prodejnu 
vedli. (Mnoho let pak do obce dojížděla pojízdná prodejna masa a uzenin).

* Kropenatá ulice se nazývá jihovýchodní část obce od křižovatky u čp. 69 směrem k Vršovce. Starší název 
pro tuto část obce je „Na drahách“. Název snad odvozen od toho, že domky zde postavené jsou různého stylu 
a vzhledu, takže ulice působí pestře – kropenatě. (Jiří Kuchař: Soupis pomístních jmen v okolí obce Černčic).

Dle pamětní knihy obce Černčice sestavila Jaroslava Mačková

Histor ie  obce
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ZŠ Černčice

SVÁTEK SVATÉHO MARTINA
Žáci si týden před 11. listopadem připomínali tradice spojené se svátkem sv. Martina. Při hodinách čtení se 
formou komiksu seznámili s jeho životem, dopl-
ňovali písmena do pranostik, spojovali je k sobě  
a dokreslovali martinské sudoku. Některé situace  
z jeho života si zahráli jako scénky. Ve školní druži-
ně tvořili Martina na bílém koni, vyrobili si koníka 
na tyčce a meč a pak jako koňské spřežení závodili 
na školní zahradě. Při písničce se projeli na koních 
– židlích a prvňáčci si vyrobili svítilnu s husou. Ta 
prý rušila Martina při kázání a tak se za trest stala 
tradiční pečínkou. Protože jsme všichni zvědaví na 
nadcházející zimu, hledali jsme na internetu před-
pověď počasí na 11. listopadu a podle pranostik 
hádali, jaké počasí nás v zimě čeká. Také jsme si 
upekli kynuté martinské rohlíčky s tvarohem – byly 
snědeny dříve, než vychladly.

Hana Sedláčková, vedoucí vychovatelka ŠD
Zdroj: Fotogalerie ZŠ

Černčický zpravodaj 4/2019 10

PROJEKT 72 HODIN
Projekt 72 hodin se koná v ČR již po sedmé. Jedná se o tři dny plné dobrovolnických aktivit, které pomohou 
přírodě a okolí. Naše škola se do tohoto projektu přihlašuje každý rok, tentokrát pod názvem „Podzimní školní 
zahrada vyzdobená mandalami“.
Páteční ráno 11. října bylo ve škole něčím jiným. Téměř každý se oblékl do trička se symbolem 72 hodin s hes-
lem, že právě on chce přírodě pomáhat. Počasí nám přálo, a proto se všichni pustili do úklidu s velkým nadšením. 
Ze školní zahrady jsme odnosili spadaná jablka, uklidili pergolu, zryli školní záhonky. Nejvíce práce nám dala 
úprava a zazimování arboreta před školou. Stříhali jsme keře, zazimovali rostliny a vytrhali plevel.
Žákům se líbilo podzimní činnostní učení na školní zahradě. Každý ročník dostal barevně vyzdobený pracovní 
list s úkoly. Při jeho doplňování museli však použít všechny smysly. K záludným otázkám patřilo například: 
dotkni se trávy a popiš, jaká je, ukaž, co je v přírodě červené, oranžové, zavři oči a poslouchej, co slyšíš nebo 
napodob zvuk z okolí.
Na závěr jsme školní zahradu vyzdobili mandalami z přírodnin, které každý ročník vyrobil.
Po celou dobu panovala veselá, tvořivá atmosféra, která podporovala přátelství a práci ve skupinách.

                                                                         
 
  Mgr. Miroslava Ježková, ředitelka školy



MŠ Černčice
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LOUTKOVÉ DIVADLO
V pondělí 4.11. nás v Mateřské škole navštívil Jiří Polehňa se svým loutkovým divadlem. Děti se velmi těšily na 
divadelní přestavení a sešly se v téměř plném počtu. Loutkové divadlo neslo název: Jak se Ježibaba … 
Název zní velmi záhadně a děti i my, paní 
učitelky, jsme s napětím očekávaly, jaké di-
vadlo je připravené. Kuku, kuku. To byla 
první slova naší pohádky. Krásná kukačka 
nás zanesla do hlubokého lesa, ve kterém se 
ztratil chudák Kašpárek a bezradně bloudil 
lesem také hejkal. Mezi tím lesem pobíhala 
Kamajka, která hledala svého Kašpárka. Do 
této veselé party ještě patří Ježibaba, která 
vládne celému lesu. A jak tak mezi stromy 
jednotlivé postavy bloudí a různě se setká-
vají, rodí se myšlenka, že by se chtěla Ježi-
baba vlastně vdávat. Povede se jí to? Pove-
de, najde si pomocníka na shánění ženicha  
a hejkal si zase najde pomocnici na hledá-
ní nevěsty. Vše dobře dopadne, když Hej-
kal vyzkouší kouzelný pohádkový polibek  
a promění Ježibabu ze zakletí, které na sebe 
sama uvrhla. 
S dětmi jsme velmi ocenily krásný přístup pana Polehni. Vesele zpracovanou pohádku, se spoustou zvukových 
projevů a skvěle zpracované loutky. Byla to opravdu veselá podívaná a my se již nyní těšíme na příští rok, kdy nás 
loutkové divadlo opět navštíví. 

Jana Hejzlarová, učitelka MŠ

Zdroj: Fotogalerie MŠ
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ČERNČICKÉ STRAŠIDLENÍ
Druhý ročník Černčického strašidlení jsme uspořádali nejenom pro děti z oddílu, ale i pro veřejnost. Konal se  
v podvečer prázdninového dne, v úterý 29. října. Dlabali jsme dýně, v kotlíku nad ohněm se ohřívala brambo-
račka a parta hodných a laskavých lidí připravila pro děti stezku odvahy. Maminky uchystaly skvělé občerstvení. 
Po setmění jsme společně rozsvítili na hřišti u rybníka vydlabané dýně a každý dostal lampión. Krásný podvečer 
plný pohody byl parádní tečkou za indiánským létem. Díky všem!

Markéta Poláčková a Markéta Pavlová, vedoucí oddílu

Čolc i  Černčice

ŠTRÚDLOVÁNÍ 2019
Ve slunečnou neděli 13. října proběhl u nás v Černčicích 
již 2. ročník Podzimního štrúdlování. Letos se do soutěže 
přihlásilo 23 slaných nebo sladkých štrúdlů. Moc nás to 
potěšilo, protože to bylo jednou tolik, než při prvním roč-
níku. Nebylo vůbec lehké vybrat ten nejlepší. 
Příjemnou atmosféru doplnil Tomáš Vlček s hudebním 
doprovodem. Velkým překvapením bylo, že pro nás složil 
píseň, naši pomyslnou „štrúdlovací“ hymnu. Krásné bylo 
vystoupení Jana Ježka, který nám zahrál skladby pro kla-
sickou kytaru. Mnoho úsměvů vykouzlil také David No-
vák, který dětem vyřezával obrázky do jablek, které jsme 
dostali ze sadu z Homole.
Moc děkujeme všem účinkujícím a těšíme se na další roč-
ník.

Ilona Seidlová

Spolek  přáte l



ZVEDNI OČI KE HVĚZDÁM
Každý správný astronom* by vám pověděl, že zima je tím nejlepším roč-
ním obdobím pro pozorování hvězd. Díky nízké teplotě je totiž oblo-
ha jasnější a pohled dalekohledem ostřejší, než kdykoliv během roku. 
Kdy nám ta zima ale vlastně začíná? Na severní polokouli, kde my žije-
me, začíná astronomická zima o zimním slunovratu, kdy je nejdelší noc  
a nejkratší den. Letošní rok připadá tento den na 22. prosince.
V polovině prosince si nenechte ujít Geminidy – meteorický roj v Blížencích  
(u Geminid je mateřským tělesem vyhaslá kometa Phaeton). Nebojte, nepa-
dají na nás skutečné hvězdy, to se jen tak říká. Ve skutečnosti to jsou útvary  
z kosmického prachu, které velkou rychlostí prolétají naší atmosférou, když jim 
Země při svém pohybu zkříží cestu. Třením se meteory rozžhaví a vydávají 
světelné záblesky. 
Pomocí dalekohledu můžete prozkoumat hvězdy v Orionově pásu, kde se nachází jedna z nejkrásnějších mlho-
vin. Na obrázku zachytil tuto nebeskou porodnici Hubbleův vesmírny dalekohled. Orion byl v řecké mytologii 
lovec, po setmění ho můžete spatřit přímo nad jižním obzorem. V patách má své dva věrné psy, Canis Minor 
(Malý pes) a Canis Major (Veký pes). 
* Astronom - osoba, vědec, který se zabývá hvězdářstvím – astronomií, tedy vědou o vesmíru.

Markéta Poláčková

Čolc i  Černčice
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SPOLEČNĚ PEČUJEME O PŘÍRODU
Jako každoročně, i letos Čolci přiložili ruku k dílu a přidali se k tisícům dobrovolníků napříč celou republikou. 
V rámci projektu 72 hodin jsme vysbírali odpadky v Mrštníku a část jich zakopali do země. Během celého roku 
budeme s oddílem sledovat, co se s nimi děje a proč vlastně do přírody nepatří. Díky podpoře od obce jsme tento 
rok mohli podniknout i výsadbu ovocných stromků. Ve starém sadě vedle zvonice řada stromů už dožila, zůstaly 
po nich jen pařezy. Našli jsme lokální zahradnictví v Jaroměři, na pomoc přizvali zahradníky, aby nám ukázali, 
jak stromek správně zasadit. Děti si donesly vlastní lopatičky, kolečka, spolupráce pro nás byla jedna velká radost. 
Počasí nám vyšlo nádherně a dorazila spousta dobrovolníků. Vysázeli jsme staré odrůdy vysokokmenných ovoc-
ných stromků – dvě třešně, tři jabloně a dvě slivoně. Přejeme jim, ať hezky rostou a brzy plodí.

Markéta Poláčková



Křesťanský s loupek
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V  ADVENTU  PŘIBÝVÁ  TMY

Přibývá tmy, den se zkracuje.
Stmívá se stále dříve. Spousta lidí má pocit,
že přibývá temnoty i v naší společnosti.
A někdo prožívá temné období právě nyní
i ve svém vlastním životě. 
Ke zhroucení někdy není daleko.
Proč bychom se ale neměli zhroutit 
do náruče Někoho, kdo má mě rád.
A může to být i náruč Boží.
Kdo jiný totiž, než sám Bůh, kterého
ani nemusím znát, má nadhled nade všemi 
věcmi - i nad těmi nezvládnutými?  
I nad těmi mými?
    (www.vira.cz)

Přehled bohoslužeb v kostele sv. Jakuba st. v adventní a vánoční době:
21.12.2019  sobota   4. neděle adventní mše sv. v 17.00 hodin
24.12.2019  úterý    Štědrý den odpoledne možnost prohlídky betléma v kostele 
26.12.2019  čtvrtek  Svátek sv. Štěpána, mše sv. ráno v 8.15 hodin
28.12.2019  sobota   Mše sv. v 17.00 hodin, s žehnáním svatojánského vína. 
                                    Hraje a zpívá skupina ZMĚNA.

Hana Nováková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
SE V ČERNČICÍCH 

USKUTEČNÍ V PÁTEK 
10.1.2020 ODPOLEDNE.
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MEDOVÉ PERNÍČKY - RECEPT
600 g hladké mouky
250 g moučkového cukru
100 g medu
50 g másla
4 celá vejce
2 lžičky jedlé sody
2 lžičky mletého koření 
(skořice, fenykl, anýz, hřebíček)
Cukr s moukou prosejeme na vál spolu s kořením a 
jedlou sodou. Doprostřed uděláme důlek, tam dáme 
med, máslo a vejce, vše zpracujeme dohromady. 
(Máme-li větší vejce, je třeba přidat více mouky). 
Vykrajujeme tvary a pečeme. 

PRANOSTIKY
Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu.

Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
Mnoho sněhu v prosinci - mnoho ovoce a trávy.

Na svatou Barboru saně do dvoru.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá.

Chodí-li Kateřina po ledě, 
chodí svatý Štěpán po blátě.

Zelené Vánoce - bílé Velikonoce.



Přejeme Vám klidný advetní čas plný lásky a porozumění.
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„Vážení občané, budeme vděční za zapůjčení dobových fotek černčických domů nebo jiných materiálů, 
za Vaše podněty a náměty.“

Příští číslo zpravodaje vyjde v březnu 2020.


