
Ukrajina
Věřím tomu, že to, co se 

stalo na Ukrajině, nenechalo 
chladným nikoho z nás. Je to 
lidská katastrofa, kterou jsme 
si nedokázali v dnešní době 
nikdo představit. Po pandemii 
covid – 19, která byla též něčím 
nepředstavitelným a která ješ-
tě zcela neskončila, přišla do 
Evropy skutečná válka s obrov-
ským množstvím uprchlíků, 
kteří utíkají do bezpečí. Vážím 
si každého, kdo nějakým způ-
sobem pomohl a pomáhá. Ať 
už finančně, materiálně nebo 
osobní pomocí a chtěl bych za 
to poděkovat.

Bohužel lze předpokládat, 
že lidí hledajících útočiště 
bude stále přibývat a potrvá 
dlouhou dobu, než se budou 
moci vrátit domů. Někteří 
tu pravděpodobně zůsta-
nou natrvalo. Největším 
problémem je ubytování. 
Pokud někdo má volný byt 
a poskytne jim ho, zaslouží 
si velké díky. Obec bohužel v 
současné době nemá žádné 
byty obyvatelné. Pro případ-
né nouzové ubytování by-

chom mohli nabídnout jen 
tělocvičnu.

Pro ukrajinské děti může 
škola nabídnout vzdělávání 
v základní škole, kde máme 
v současné době 10 volných 
míst do naplnění kapacity. 
Žáci by byli do ročníku zařa-
zováni podle věku s využitím 
individuálního přístupu pro 
postupné začlenění. Pro pr-
vopočáteční komunikaci je 
k dispozici základní česko-
-ukrajinský slovníček, mů-
žeme využít tlumočnických 
služeb. Pro první dny ve třídě 
s dětmi bez znalosti češtiny je 
zpracovaná metodika s dů-
ležitými radami a informa-
cemi. V mateřské škole jsme 
dosáhli maximálního počtu 
dětí stanoveného kapacitou, 
s výjimkou udělenou od hygi-
eny bychom mohli přijmout 
maximálně 3 děti.

Ukrajinský národ je sta-
tečný, houževnatý a praco-
vitý. Pevně věřím tomu, že 
válka a utrpení těchto lidí 
brzy skončí.

Ing. Martin Machů,
starosta obce

www.cerncice.eu

Černčickýzpravodaj

jaro 2022

Úřední hodiny 
Obecní úřad Černčice

pondělí 9.00 – 11.00  
 15.00 – 17.00
středa 16.00 – 18.00

Kontakty
starosta Ing. Martin Machů tel.: 730 893 671
místostarosta Tomáš Katzer tel.: 730 893 672
e-mail obec@cerncice.eu 
web www.cerncice.eu
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Obec Černčice

Jak jste si určitě všichni 
všimli, největší investiční 
akce roku 2021 je zdárně 
ukončena a od 2. břez-
na 2022 je zrekonstruovaná 
prodejna znova otevřena. 

Ve zkratce bych shrnul, 
jak celá akce probíhala. Po 
schválení výběrového ří-
zení v květnu 2021, které 
vyhrála firma Laguna, byl 
předložen harmonogram 
prací se zahájením rekon-
strukce na 15. 6. Bylo po-
třeba připravit náhradní 
prodejní místo v č. p. 15 ko-
loniál u Čejpů. Po vystěho-
vání a drobných úpravách 
se prodejna 12. června do-
časně přestěhovala a 14. 6. 
byl zahájen prodej v ná-
hradních prostorách. Od 
června probíhaly intenziv-
ně stavební práce a smluv-
ní termín dokončení 
rekonstrukce byl k 30. lis-
topadu. Dokončení prací 
bylo s drobným skluzem 
a kolaudace pak proběh-
la 17. prosince. Stavebně 
byl objekt dokončen, ale 
celková kolaudace nebyla 

dokončena z důvodů poža-
davků krajské hygieny na 
celkové vybavení prodej-
ny. Na zasedání OZ 13. pro-
since byl schválen nákup 
regálů do prodejny. Regály 
byly dodány a smontovány 
21. ledna, ale pro kolauda-
ci ze strany hygieny muse-
la být prodejna kompletně 
vybavena včetně lednic, 
mrazáků a prodejní chla-
dicí vitríny. Takže jsme mu-
seli co nejrychleji stěhovat 
z koloniálu u Čejpů zpět 
do nové prodejny a poté 
okamžitě kolaudovat. V so-
botu 29. ledna se začalo 
stěhovat a prodejna byla 
po kolaudačním souhlasu 
krajské hygieny otevřena 
2. února.

Koncem února byl spuš-
těn provoz i druhé polo-
viny objektu – kadeřnictví 
a pedikúra. Po inzerování 
a nabízení prostor k pro-
nájmu byla podepsána 
smlouva s kadeřnicí paní 
Monikou Javůrkovou, která 
bude dojíždět do Černčic 
ve čtvrtek a po telefonic-

kém objednání na čísle 
777 572 075 bude občanům 
k dispozici. Pedikúru bude 
provozovat v pátek paní Ji-
tka Lukášková a taktéž po 
telefonickém objednání na 
čísle 774 940 685 vám bude 
k dispozici. Ještě se snaží-
me rozšířit služby o masáže 
a v tuto chvíli sháníme ma-
séra, který by k nám dojíž-
děl.

Celkové náklady na re-
konstrukci byly včetně pro-
jektové dokumentace 6.95 
mil. Kč, dřívějším vedením 
obce byla získána dotace 
z kraje na tuto akci ve výši 
1.05 mil. Kč, takže obec vy-

naložila ze svého rozpočtu 
5.90 mil. Kč. Do nových pro-
stor bylo pořízeno i vybave-
ní za 310 tis. Kč. Díky dobré 
práci TDI pana Stonjeka se 
podařilo rozpočet dodržet. 
Na jaře budou dokonče-
ny drobné terénní úpravy, 
osazení záhonů a umístění 
posezení vedle kontejnero-
vého stání.

Tímto bych chtěl podě-
kovat všem, kteří nám po-
mohli tuto akci zvládnout, 
a doufám, že zrekonstru-
ovaný objekt bude dlou-
ho sloužit ke spokojenosti 
všech občanů.

Tomáš Katzer

Otevření zrekonstruované prodejny

Prodejna potravin
Otevírací doba

Pondělí–pátek	 7.00	–	17.00	hodin
Sobota																	 7.30	–	17.00	hodin
Neděle																	 7.30	–	12.00	hodin
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Mobilní Pošta v Černčicích

Na zastupitelstvu obce, které se konalo 13. prosin-
ce 2021, byl schválen rozpočet na rok 2022. Rád bych 
vás seznámil s většími investicemi a opravami, které jsou 
v rozpočtu zahrnuty:

- zpevněné plochy okolo obchodu a vybavení – v roz-
počtu vyčleněno 820 tis. Kč. Tyto plochy už jsou zrealizo-
vány a obchod je nakonec vybaven zcela novými regály 
a provozovny kadeřnictví a pedikúry novými křesly.

- rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a zastá-
vek – v rozpočtu vyčleněno 3,9 mil. Kč. Proběhlo výběrové 
řízení, kde s cenou 3.834.443,35 Kč vč. DPH uspěla společ-
nost Václav Daněk – Laguna. V současné době probíhá re-
alizace. Na tuto akci jsme obdrželi od Královéhradeckého 
kraje dotaci 800 tis. Kč.

- radarová skříň pro měření rychlosti – v rozpočtu vy-
členěno 300 tis. Kč. Byla schválena smlouva s výrobcem, 
který zahájil výrobu. Ještě zbývá připravit betonovou zá-
kladovou kostku. Předpoklad realizace je v prvním polo-
letí letošního roku.

- nová stavidla na rybníku a požární nádrži – v rozpočtu 
schváleno 400 tis. Kč. S výrobcem byla schválena a po-

depsána smlouva a nyní probíhá výroba stavidel pro vy-
pouštění rybníka a požární nádrže. Předpoklad realizace 
duben až květen 2022.

– zde je zažádáno o dotaci na celkovou rekonstrukci 
školky od Ministerstva pro místní rozvoj, kde je případná 
dotace 80 %. Pokud by ale nedopadla, bylo by zapotřebí 
stejně s rekonstrukcí školky začít a pro letošní rok je vy-
členěna částka 1,04 mil. Kč na rekonstrukci kotelny a 200 
tis. Kč na plot za školku. Ten již je zakoupen a čeká se jen 
na realizaci.

- pro hasičárnu je v rozpočtu vyčleněno 150 tis. Kč na 
rekonstrukci střechy

- v tělocvičně je v rozpočtu schváleno 100 tis. Kč na nové 
zastínění a 205 tis. Kč je převod z loňského roku na projekt 
přístavby sociální zázemí a rekonstrukce toho stávajícího

- dále je v rozpočtu převod z loňského roku 250 tis. 
Kč na projekt nových chodníků od železnice až za školu 
a dále převod 195 tis. Kč z roku 2019 na rekonstrukci ve-
řejného osvětlení

Ing. Martin Machů
starosta obce

Od 11. února k nám do obce začala dojíždět Mobilní 
pošta, což je mobilní pobočka České pošty. Zajíždět bude 
každý pátek od 9.00 do 9.45 hodin před obchod, a to 
až do 30. 3. 2022. Rozsah jejich služeb je podobný jako 
v klasické pobočce. Zajímala by nás spokojenost našich 
občanů s touto službou a zda by byl zájem o tuto službu 
i v budoucnu.

Ing. Martin Machů, starosta obce

Větší investice a opravy v letošním roce

Budova prodejny Černčice č.p. 3, zadní vchod

Monika Javůrková
Objednávky na tel.777 572 075

                                     

Jitka Lukášková
Objednávky na tel.774 940 685
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Přístavba venkovního sociálního zázemí a oprava 
vnitřního sociálního zázemí tělocvičny v Černčicích

Projektová dokumentace 
(PD) na obě části je hotová. 
PD vypracovala fi rma ATE-
LIER 11 HRADEC KRÁLO-
VÉ s.r.o. Nyní se pokračuje 
v práci na rozpočtu, který 
by kompletně zpracovaný 
měl být k dispozici do konce 

března 2022. Dále bude ná-
sledovat inženýrská činnost 
(IČ), která povede k získá-
ní stavebního povolení. IČ 
obnáší zajištění vyjádření 
dotčených orgánů státní 
správy a získání stavebního 
povolení cca do 30. 6. 2022. 

Realizace by byla postup-
ná dle fi nančních možností 
obce a dle dotací, které by 
na to šly využít.

Na obrázku je vizualizace, 
jak by měla vypadat pří-
stavba sociálního zařízení, 
a plánek vnitřního uspo-

řádání rekonstruovaného 
sociálního zařízení. Kdo by 
měl zájem podívat se na 
obrázek ve větším detailu, 
je k dispozici na obecním 
úřadě.

Ing. Vladimír Fiedler,
Ing. Martin Machů
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OPRAVA VNITŠNŘHO SOCIÁLNŘHO ZÁZEMŘ

1191/02/0
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OBEC ěERNěICE

ěernŮice 8, 549 01  Noví M�sto nad MetujČ

SPORTOVNČ ZA�ČZENČ V ŘERNŘICČCH

P�ČSTAVBA VENKOVNČHO SOCIÁLNČHO ZÁZEMČ

A OPRAVA VNIT�NČHO SOCIÁLNČHO ZÁZEMČ

±0,000 = 300,31 m n.m.

Rekonstrukce chodníků 
Jak jsem informoval v minulém čísle, 

že vítěz výběrového řízení na akci Zřízení 
autobusových zastávek, rozšíření a opra-
vu chodníků, parkovacích stání, zřízení 
kontejnerových stání a veřejného osvět-
lení byl ochromen smrtí jejího jednatele, 
bylo nutné na zhotovitele vyhlásit výbě-
rové řízení nové. Nejlepší nabídku podala 
společnost Václav Daněk – Laguna a to za 
3.834.443,35 Kč, což je navýšení o nece-
lých 24 tis. Kč oproti vítězi minulého VŘ.

Práce začaly ihned, jakmile počasí 
dovolilo, a nyní se opravuje chodník od 
křižovatky směrem na Vršovku. Na něj 
navazuje prodloužení chodníku i podél 
požární nádrže. Nový chodník se budu-
je také od železnice ke křižovatce a kon-

čit bude místem pro přecházení.
Stará autobusová zastávka byla roze-

brána a jsou namontovány autobusové 
zastávky zcela nové moderní prosklené. 
Nově vznikne místo pro přecházení od 
zastávky u Plašilů na protější chodník 
přes silnici směrem na Vršovku.

V rámci tohoto projektu vzniknou také 
dvě nová kontejnerová stání. Jedno bude 

vedle požární nádrže na Vršovku a druhé 
za základní školou. Na těchto místech bu-
dou kontejnery na plast a papír, aby naši 
obyvatelé měli kratší docházkovou vzdá-
lenost s vytříděným odpadem.

V celém úseku opravovaných i nově 
zřizovaných chodníků a zastávek se bu-
duje také nové veřejné osvětlení, které 
zajistí kvalitní osvětlení této frekvento-
vané části obce a bude spolehlivější než 
to stávající, které se muselo neustále 
opravovat.

Ing. Martin Machů, starosta obce
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Revitalizace obecní nádrže
Pokračování...

Již od září 2021 byla firma 
MANDYGOLD STAVBY S.R.O. 
jako zhotovitel opakovaně 
vyzývána k dokončení prací 
na zakázce Revitalizace obec-
ní nádrže s upozorněním, že 
se blíží zimní období, které 
může vlivem nevhodných 
povětrnostních podmínek 
znemožnit provedení těchto 
prací. Připomínám, že smluv-
ní termín dokončení před-
mětu díla byl 31. 12. 2021.

Veškerá jednání ze strany 
obce jakožto objednatele, 
vedená se zhotovitelem te-
lefonicky, e-mailovou kore-
spondencí nebo i osobně, 
byla zhotovitelem bagate-
lizována s tím, že do konce 
roku je dost času.

Nebylo. Jak je to se změ-
nou ročních období běžné, 
slušné podzimní počasí 
skončilo a nastupující zim-
ní počasí s teplotami pod 
bodem mrazu již nebylo 
vhodné k realizaci doposud 
neprovedených prací a do-
končení díla.

Pokračovat v dokončo-
vacích pracích bylo možné 
díky krátkodobému zlep-
šení počasí až na přelomu 
února a března 2022. Byly 
osazeny ocelové pozinko-
vané sloupky zábradlí po 
celém obvodu nádrže včet-
ně montáže dřevěné výplně 
zábradlí z dobových prken. 
Dále byly provedeny terén-
ní úpravy části přilehlého 

zatravněného pozemku, 
poničeného těžkou techni-
kou při těžení sedimentu.

V současné době zbývá 
k dokončení osadit vodní 
plochu nádrže čtyřmi dru-
hy vodních rostlin dle PD 
a provést osetí upravené 
plochy vedle nádrže trav-
ním semenem.

Je velmi složité v tuto 
chvíli definovat termín 
kompletního dokončení 
zbývajících prací včetně 
předání a převzetí všech 
dokladů a finančního vypo-
řádání dle podmínek SOD. 
V letním zpravodaji jsem si 
dovolil předpokládat ter-
mín dokončení do konce 
září 2021. Trochu to nedo-
padlo. Snad se to podaří se 
6měsíčním zpožděním, a to 
do konce března 2022.

Závěrem si dovolím po-
známku – do budoucna 
přeji naší obci při případné 
realizaci jakékoliv zakázky 
pouze zhotovitele respek-
tující podepsané podmínky 
smlouvy o dílo, zodpověd-
né, komunikující, mající 
snahu řešit nastalé problé-
my, kterých je u každé stav-
by většinou dost a kteří mají 
snahu odevzdat smluvně 
provedené dílo včas a v ta-
kové kvalitě, aby se za ně 
nemuseli stydět. Prostě aby 
se už nemuselo nikdy,bojo-
vat“ s firmou typu MANDY-
GOLD STAVBY S.R.O.

Václav Stonjek

PROVOZNÍ ŘÁD 

 

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA ČERNČICE 

ZAŘÍZENÍ K PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 

 

Provozní doba kompostárny: každou sobotu od 9 do 11 hodin 

duben – listopad 
 

PROVOZ ZAHÁJEN V SOBOTU 9. DUBNA 2022 
Celková kapacita zařízení: 150 t/rok 

 
Okamžitá skladovací kapacita: 10 t/na 1 zakládku 

 
Vlastník pozemku p.p.č. 395/10, 395/11, k.ú Černčice (vymezená část polního 
hnojiště, vpravo za závorou): ZEPO Bohuslavice, a.s., č.p.67, 549 06 Bohuslavice, 

IČ: 252 95 560 
Provozovatel komunitní kompostárny: 

 
Obec Černčice, Černčice 8, 549 01 Černčice, IČ: 00272558 

 
Vedoucí provozu: Ing. Machů Martin – starosta obce, tel. 730 893 671 

 
KONTAKTNÍ TELEFON: Katzer Tomáš, tel: 730 893 672 

 

Přehled druhů biologicky rozložitelných materiálů, 
pro které je zařízení určeno: 

 

Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad 
na území obce (bez větví). 

 
Provozní řád je v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce č.2/2019, kterou se stanoví 

systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a 
obnově veřejné zeleně na území obce. 

Zařízení povoleno souhlasným stanoviskem Městského úřadu, odbor výstavby a 
životního prostředí, Nové Město nad Metují. 
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Provozní řád dětského hřiště pro veřejnost
  1. Vstup veřejnosti je povolen pouze na herní prvky 
hrazené z projektu „Hřišťátka v Černčicích“.

q pyramida   q lanovka 
q domeček se skluzavkou  q hrazdy

  2. Herní prvky jsou určeny pro děti od 3 do 14 let, vždy 
       za doprovodu dospělé osoby.
  3. Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

  4. provozní doba: 
      pondělí – pátek                                16.00 – 19.00 hodin
      sobota – neděle, prázdniny           9.00 – 19.00 hodin
      (ne v době vyučování a provozu školní družiny)

  5. Vstup do pergoly, na trampolínu, na hřiště se sítí, 
        na pískoviště, ke školním záhonkům  je zakázán 
       (majetek ZŠ).
  6. Zákaz kouření, konzumace alkoholu a jiných 
      návykových látek.
  7. Zákaz jízdy na kole.
  8. Zákaz vstupu na horní plochy konstrukcí.
  9. Zákaz lezení po stromech a trhání ovoce.
10. Zákaz vstupu psů.

Pořádek bude udržován všemi návštěvníky herních 
prvků. Průběžnou kontrolu bude provádět Mgr. Miro-
slava Ježková. 
Technickou kontrolu bude provádět revizní technik 
pan Roman Šťastný. 

Jsou úspěšní a bydlí v Černčicích… 

Přestože naše vesnice není 
veliká, ne všichni se dobře 
znají. Někdo se nově přistěhu-
je a i ti, co zde dlouhodobě žijí, 
mají svůj okruh přátel a zná-
mých, ke kterým mají blíže, 
ale s ostatními lidmi z vesnice 
se třeba několik let nepotkají. 
Proto vznikla myšlenka, před-
stavit a přiblížit děti i dospělá-
ky, kteří jsou v něčem úspěšní, 
často je znají lidé z různých 
koutů republiky, ale mnozí 
černčičtí ani netuší, že tako-
vý talent dřímá v jejich obci. 
A třeba budou i pro někoho 
inspirací…

Jako první jsem vybrala 
úspěšnou plavkyni Natálii 
Poláčkovou. Natálka se na-

rodila 2. 6. 2011 a chodí do 
5. ročníku místní základní 
školy. A ve svém pokojíku 
má více než stovku medailí.

12 otázek pro Natálii Po-
láčkovou

Kdy a kde jsi začala s pla-
váním?

Od půl roku na plavání 
kojenců v novoměstském 
bazénu s mamkou.

Za jaký klub plaveš teď?
Stále za Plavecký oddíl 

Nové Město nad Metují.
V jaké kategorii a disci-

plínách závodíš?
Kategorie jsou podle roč-

níku narození, takže ve 2011. 
Plavu znak 50 a 100 m, prsa 
100 a 200 m, kraul 50 a 100 
m, motýlka 50 m a polohov-
ku 100 m (motýlek, kraul, 
znak, prsa – vše dohroma-
dy).

Jakých úspěchů si ceníš 
nejvíce?

Vítězství na Poháru 
ČR v polohovém závodě 
(4. 12. 2021 - Vsetín).

Cit. z www.stránek Pla-

veckého oddílu Nové Město 
nad Metují: „Pro Naty to byla 
první republiková zkušenost 
a zvládla ji na výbornou. Její 
letitá dřina, bojovnost a ra-
dost z plavání ji dnes vynes-
ly mezi ty nejlepší plavkyně 
z ČR ve své kategorii. Naty se 
stala mistryní republiky v dis-
ciplíně 100 polohový závod 
s náskokem 6 s. V disciplí-
nách 100 kraul, 50 kraul, 100 
znak a 100 prsa se umístila 
vždy těsně na druhém místě.“

Jak často trénuješ?
4x týdně po dvou hodi-

nách.
Měla jsi někdy nějakou 

těžší chvíli, kdy sis říkala, 
že bys plavání nechala?

Zatím to je všechno dobrý 
a daří se, takže mě nikdy nic 
takového ani nenapadlo.

Je něco, co ti plavání 
dalo nebo naopak, co ti 
vzalo?

Nenudím se doma. Taky 
mám víc síly. A z vlastností je to 
bojovnost a nevzdávat se. Sou-
těživá jsem už od mala. Vždyc-
ky jsem si říkala, že musím vy-
hrát, že se nesmím vzdát.

A vzalo mi to to, že ne-
mám tolik volného času pro 
sebe a na kamarády.

Čeho bys chtěla dosáh-
nout? Kam až by ses chtěla 
proplavat?

Na olympiádu.
Dodržuješ nějakou spe-

ciální stravu?
Ne.
A co si dáš po závodech 

k jídlu nejraději?
Čokoládu. A šunkovou 

pizzu. To už je po závodech 
skoro pravidlo :-).

Co ráda děláš, když ne-
plaveš?

Chodím v Černčicích na 
volejbal. A když je čas, tak 
s kamarády ven.

Máš nějaký plavecký 
vzor?

Báru Seemanovou.

To byla ve zkratce Naty 
Poláčková. Nezbývá než 
popřát, ať chuť a bojovnost 
vydrží až do olympiády a my 
budeme moct u televize dr-
žet pěsti!

Monika Richterová

Dětské hřiště na školní zahradě
S blížícím se jarem přijměte po-

zvání na školní zahradu, která je 
pro Vás přístupná v odpoledních 
hodinách a o víkendech. Je pro Vás 
připravena pyramida, lanovka, do-

meček se skluzavkou, hrazdy a hrací 
panely. Prosíme o dodržování pro-
vozního řádu.

Mgr. M. Ježková,
ředitelka školy
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ZŠ a MŠ Černčice

Medvědova lyžařská akademie

Historie obce

Dnes bych rád připomněl černčic-
kého rodáka – pana Josefa Hofmana.

8. března uplynulo 101 let, kdy 
se narodil do rodiny krejčího v č. p. 
103. Stejně jako jeho otec i on se vy-
učil řemeslu a pracoval v dílně svého 
otce. Bylo mu dvacet jedna let a jako 
mnoho dalších jeho vrstevníků byl 
i on v roce 1942 povolán na nucené 
práce v Německu. Mladí Čechoslováci 
odjížděli v roce 1942 z protektorátu 
do Říše, kde měli pracovat především 
v továrnách. Část z nich ale po příjez-
du do Berlína zjistila, že je čeká ještě 
mnohem delší cesta. Zhruba 1800 
jich nacisté odvezli do Norska, aby 
za polárním kruhem stavěli opevnění 
a železnici. Stejný osud čekal i pana 
Josefa Hofmana. V Norsku byly velmi 
těžké podmínky. Obrovský mráz a ne-
dostatek jídla. Tito muži si podle mís-
ta svého totálního nasazení začali po 
válce říkat Noráci.

Jednu výhodu ale totální nasa-
zení v Norsku oproti nucené práci 

v Německu mělo – místní obyvatele. 
Norsko totiž bylo okupovanou zemí 
stejně jako Československo. A to oba 
národy spojovalo, proto se k nim míst-
ní obyvatelé chovali velmi přátelsky.

Po kapitulaci Německa zůstali Če-
choslováci v Norsku skoro čtyři mě-
síce, než byli repatriováni zpět. Od 
května do konce srpna 1945 měli pří-
ležitost poznat okolí, užít si přírodu. 
Norové se k nim chovali velmi hezky, 
všichni na to rádi vzpomínali. Mnozí 
si s Nory dopisovali i po konci války 
a ze vzpomínání potomků víme, že 
jim bylo líto, že už se poté do Norska 
znovu nepodívali.

Pan Josef Hofman se vrátil domů 
2. září 1945. V roce 1947 se oženil se 
svou přítelkyní Marii Hercíkovou. Vy-
chovali spolu dva syny, Josefa a Pavla. 
Josef žije v Černčicích, v domě rodičů, 
Pavel v Novém Městě nad Metují.

Závěrem bych si dovolil odcitovat 
úryvek ze zápisníku Josefa Hofmana 
ze dne 14. 5. 1945.

„Teď je nás Čechů více, než jsme si 
mysleli. Dříve to nosilo na rukávě zlo-
mený kříž a teď je na témž místě naše 

vlajka. Vše bude pomstěno. Domů 
přijedeme všichni, ale potom přijde 
účtování. Každý, jak si zaslouží. Kdo 
prodal za kus chleba vlast, pro toho 
není místo v naší osvobozené vlasti.“

Pan Josef Hofman s manželkou jsou 
pochováni na místním hřbitově v ro-
dinném hrobě.

Ladislav Tylš

Noráci

V prvním březnovém týdnu se 25 žáků 
naší školy zúčastnilo týdenního lyžařské-
ho výcviku ve skiareálu v Sedloňově. 
Vždy v poledne pro nás přijel autobus, 
výuka trvala 100 minut a kolem čtvr-
té jsme se vraceli domů. První den nás 
rozdělili do družstev podle lyžařských 
dovedností a hned jsme začali s výukou 
pod vedením kvalifikovaných instrukto-
rů. Každá skupinka se učila něco jiného. 
Lyžovalo se mezi překážkami, s barevný-
mi kroužky, s hůlkami i bez nich. Zkušení 
lyžaři hned na velké sjezdovce, začáteč-
níci na výukovém hřišti s provazovým 
vlekem. Již druhý den si velkou sjezdov-
ku sjeli všichni. V letošním roce jsme měli 
velké štěstí na počasí, a tak nám čtyři dny 
z pěti svítilo slunce. Získané dovednosti 
pak žáci v pátek předvedli rodičům, kteří 
se na jejich pokroky přijeli podívat.

Hana Sedláčková



www.cerncice.eu

strana 8 Černčický zpravodaj

Hvězdárna a planetárium 
v Hradci králové

V pátek 11. 3. jsme s žáky 4. a 5. ročníku vyrazili na ex-
kurzi do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Během 
této exkurze jsme navštívili digitální planetárium, ve kte-
rém jsme absolvovali virtuální cestu sluneční soustavou 
s přistáním na Měsíci, po které jsme odletěli do vzdálené-
ho vesmíru mezi galaxie. Díky dobrému počasí jsme také 
měli možnost pozorovat Slunce astronomickým daleko-
hledem. Po exkurzi jsme se vydali na procházku Hradcem 
Králové, během které jsme navštívili například soutok řek 
Labe a Orlice a Bílou věž na Velkém náměstí.

Masopustní průvod 
Masopust připadl le-

tos na 26. února. Plakáty 
a pozvánky v jednotlivých 
obydlích připomínaly, že 
průvod projde celými Čer-
nčicemi. Ve 13 hodin se na 
školní zahradě sešlo přes 
60 krásných masek, které 
hýřily barvami a veselím. 
Pan starosta masky přivítal 
a předal vládu pro tento 
den všem, kteří se průvo-
du účastnili. Pro občany 
byla nachystaná výslužka. 
Malý traktor, řízený panem 
Tomášem Katzerem, vezl 

jitrnice, které paní učitelky 
a děti rozdávaly všem, kdo 
přišel masopustní průvod 
přivítat. Počasí nám přálo, 
a tak jsme prožili krásné 
odpoledne plné dětského 
smíchu a radostných po-
hledů obyvatel Černčic. 
Vybralo se 13.327,- Kč, kte-
ré budou použity na školní 
výlet mateřské i základní 
školy. Děkujeme za boha-
té pohoštění, občerstvení 
a za tento finanční příspě-
vek.             Mgr. M. Ježková,

ředitelka školy
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Lepší zabezpečení školky
Naše školka byla do současné doby za-

bezpečena proti případnému vniknutí 
nepovolané osoby uzamknutím, které ale 
nemohlo být prováděno v době příchodu 
a odchodu dětí ze školky. Z důvodu zvýše-
ní bezpečnosti došlo k montáži kódované-
ho vstupu. Byl vybrán bezpečnostní sys-
tém, který je funkční už od 22. února 2022. 
Systém umožní nastavit čtyřmístný číselný 
kód, kterým si rodič nebo rodinný přísluš-

ník otevře vstupní dveře. Číselný kód byl 
rodiči předán proti jeho podpisu. Rodič se 
zavázal k mlčenlivosti. Na klíč se dveře za-
mykají v době, kdy rodiče nemusí vstupo-
vat do mateřské školy. Je to z toho důvodu, 
aby si zevnitř dítě neotevřelo klikou. Kódy 
se budou každý školní rok měnit. Ostatní 
lidé musí zazvonit.

Ing. Martin Machů, starosta 
a Mgr. Miroslava Ježková, ředitelka

Během prvního pololetí 
jsme využili nabídky Pe-
dagogicko–psychologické 
poradny Náchod a účastnili 
se šestihodinového progra-

mu Nepořádek na palubě. 
Program byl rozdělen do 
tří bloků, které vedla Mgr. 
Nikola Hendrychová, a byl 
zaměřen na zlepšení vzta-

hů a komunikace v třídním 
kolektivu. Během progra-
mu byli žáci rozděleni na 
dvě skupiny dle věku – 2. 
až 3. ročník a 4. až 5. ročník. 
Jak vypovídá samotný ná-
zev, program byl pojat jako 

dlouhá plavba lodí, ve které 
si žáci vytvořili vlastní loď, 
kterou se později plavili po 
moři a společně řešili při-
cházející problémy. 

Bc. Markéta Kuřátková

Nepořádek na palubě

Návštěva knihovny v Černčicích 
a v  Novém Městě nad Metují

Každý den provází děti v naší ma-
teřské škole knížka. Ráno si děti pro-
hlížejí v knížkovém koutku, hra je 
doprovázená říkadlem, básničkou 
či příběhem. Po obědě na děti čeká 
pohádka, kterou čte paní učitelka. 
Setkávání dětí s knížkami jsme do-
plnili návštěvou knihovny v Černči-
cích. Knihovna je malá ale útulná. 
Knížky pro malé i větší, obrázkové 
a hlavně písmenkové. Starší děti už 
se těší do školy, kde se budou učit 
číst a některé už teď znají písmen-
ka. Druhý den jsme všichni podnikli 

malý výlet do knihovny v Novém 
Městě nad Metují. Většina dětí byla 
v této knihovně poprvé. Děti po-
zorně poslouchaly vyprávění paní 
knihovnice o knížkách a nadšeně 
dělaly pokus s papírovou stránkou 
a vodou „jak se může zničit knížka, 
když s ní neopatrně zacházíme“. 
Paní knihovnice vyprávěla a četla 
příběh o broučcích, včeličkách, mra-
vencích, ukazovala krásné obrázky, 
a nakonec si děti mohly jednotlivé 
postavičky vybarvit a odnést domů. 
Děti byly nadšené, že si mohou 

kteroukoli knížku půjčit a prohlí-
žet. Knížky je bavily, zvlášť když si 
mohly lehnout na pohodlné pol-
štáře a hezké pocity zažít se svými 
kamarády. Návštěva knihovny byla 
zážitkem, o kterém budou děti jistě 
vypravovat svým rodičům. V květnu 
ještě doplníme naše setkávání s kni-
hou besedou s opravdovou spisova-
telkou, paní Mojžíšovou, která přije-
de představit svoje knížky a příběhy 
do školky.

Dagmar Brichová, 
vedoucí učitelka
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Čolci Černčice

Termín: sobota 21. května 2022
Odjezd: 10:00 od prodejny potravin v Černčicích 
Návrat: kolem 17:00

CENA: 250,- Kč

Srdečně Vás zveme na poznávací výlet nejen pro seniory

BROUMOVSKÝ KLÁŠTER

Závazné přihlášky 
pište nebo volejte 
na tel. 775 977 595 
(paní Novotná) 

nebo
jaro.jelenova@centrum.cz

(paní Jelenová)
nejpozději do
29. dubna 2022.

Při prohlídce kláštera uvidíte nádherně zdobený kostel sv. Vojtěcha, refektář s unikátní kopií 
Turínského plátna nebo vzácně dochovanou klášterní knihovnu se 17 tisíci svazky knih.

SPOLEK PŘÁTEL ČERNČIC, Černčice 105, Černčice
fotografie, zdroj: www.klasterbroumov.cz

MŮŽETE SE TĚŠIT:
DOPRAVA AUTOBUSEM

OBĚD V RESTAURACI (není zahrnuto v ceně)

PROHLÍDKA KLÁŠTERA
Nahlédněte do historie mohutného kláštera, za jehož zdmi 
se skrýval slavný „CODEX GIGAS“ nebo zde studoval první 
pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic či Alois Jirásek. Prohlídka 
je zaměřená na každodenní život v klášteře, na návštěvníky če-
kají zajímavé informace o životě mnichů.
Co uvidíte: refektář – knihovnu – sakristii – kostel sv. Vojtěcha

MALÉ OBČERSTVENÍ (káva nebo čaj a zákusek)
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Dobrý a milosrdný Bože,
odevzdáváme se s důvěrou do 

Tvých rukou a prosíme Tě za mír na 
Ukrajině. Prosíme Tě za ukrajinský 
i ruský národ, aby k sobě opět našly 
cestu v porozumění a smíření. Prosíme 
Tě za jejich státníky, aby se postavili 
na stranu dobra a našli sílu k vzájem-
né dohodě a usmíření. Prosíme Tě i za 
všechny prosté lidi, kteří jsou válkou 
nejvíce postižení a kteří museli opus-
tit svoji zem, aby nalezli útočiště a mír 
v okolních státech. Dej, abychom byli 
ochotni těmto nešťastným otevřít srd-
ce a dveře i v našich domovech.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť 
se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď 
vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb 
náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť 

nám naše viny, jako i my odpouštíme 
našim viníkům. A neuveď nás v poku-
šení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Te-
bou; požehnaná Ty mezi ženami a po-
žehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá 
Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné 
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, 
oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebez-
pečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, 
oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Ev-
ropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, 

oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Sva-
tého. Amen.

Křesťanský sloupek

Modlitba za Ukrajinu

Noc kostelů 2022
V pátek 10. června se v celé naší 

republice koná Noc kostelů. Po-
kud to situace dovolí a podaří se 

nám sehnat i zajímavý doprovodný 
program, mohla by se po delší pře-
stávce uskutečnit i v našem kostele. 

Bližší informace budou k dispozici 
později. 

                               Manželé Novákovi

Svatý Ondřej

SDH Černčice

I za nepříznivé situace ko-
lem covid-19, která nás brz-
dila v setkávání se a i v dal-
ších činnostech pro náš sbor 
typických, jsme nezaháleli.

Na začátku loňského roku 
jsme se dali do renovace 
historické stříkačky PS8, 
která byla vyrobena v roce 
1955. S touto stříkačkou již 
soutěžili naši tátové a dě-
dové. Úspěšnost renovace 
završila zkouška stříkačky 
se sousedním sborem Dol-
sko, které má stejný typ. Je 
ve skvělém stavu a věříme, 
že tato zkouška nebyla její 
poslední příležitost.

Také jsme vyměnili du-
bové fošny na sušáku, které 
jsme si sami vytěžili z lesa, 
který nám obec poskytla. 
V jarních měsících opět 

proběhla brigáda na čistění 
potoka.

Disponujeme plně pro-
školenou výjezdovou jed-
notkou, a i když nejsme 
první, koho volají na místo 
události, jsme jistě platnou 
pomocí profesionálním 
jednotkám.

Naše výjezdová jednot-
ka byla povolána ke 2 vý-
jezdům:

14. 7. 2021 k čerpání vody 
u Plašilů

25. 12. 2021 k požáru 
udírny v kropenaté ulici

a dále jsme likvidovali 
spadlý strom po vichřici 
u požární nádrže.

Soutěžní družstva
Start soutěží byl přesunut 

na podzimní část, některé 
soutěže proběhly dvoukolově.

Družstvo žen se umístilo 
celkově na 3. místě a muži 
na krásném 4. místě.

Vyhlášení a předání po-
hárů vítězům se uskutečni-
lo 20. 11. 2021 ve Velkých 
Petrovicích. Všem děkuje-
me za příkladnou reprezen-
taci SDH i obce.

Náš sbor také poskytl dar 
obcím postiženým torná-
dem 5000 Kč na oficiální 
účet Diakonie Brno.

V letošním roce doufáme 
ve více příznivou situaci, pro-
tože plánů máme mnoho.

Chystáme tradiční pále-

ní čarodějnic s průvodem 
(30. 4.), pořádat budeme 
soutěž v požárním útoku 
O pohár starosty obce 
(21. 5.) a koncem léta by-
chom s Vámi rádi oslavili spo-
lu s obecním úřadem výročí 
140 let od založení našeho 
sboru a setkání rodáků 
(20. 8.). Tímto se obracíme 
s prosbou na členy ostatních 
spolků z obce o výpomoc 
s organizací. Tyto akce bu-
dou veřejné s bohatým ob-
čerstvením, všechny zveme 
a těšíme se na Vás. 

Jitka Lukášková

SDH	Černčice	zve	všechny	členy	sboru
dne	26.	3.	2022	od	18	hodin	do	přísálí	
tělocvičny	na	Výroční	valnou	hromadu.
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ZÁPIS DO     
 1. ROČNÍKU

kdy

téma na koho se těšíme

čtvrtek
 7. dubna 2022

v kolik hodin

od 15:30
do 17:30

Návštěva
 ZOO

Na všechny
předškoláky

Prosíme rodiče, aby se zapsali v mateřské škole na list
k času, který jim nejvíce vyhovuje. Děti nebudou
muset čekat, až na ně přijde řada a zápis bude

probíhat v klidné a přátelské atmosféře.

Těšíme se na vás!
ZŠ ČERNČICE

ZŠ	a	MŠ	Černčice	a	OÚ	Černčice	
Vás	zvou	na

Dětský	karneval	
se	zábavným	programem

V	neděli	3.	dubna	2022	
od	14.	hodin	v	místní	tělocvičně.

Občerstvení	je	zajištěno.
Vstupné	dobrovolné

V	sobotu	30.	dubna	
2022	se	v	17	hodin	
vydá	od	černčické	
zvonice	průvod	
všech	čarodějů,	
čarodějek	a	jejich	
doprovodu	
k	tělocvičně,	
kde	se	zapálí	oheň.

Vstupné	dobrovolné

SDH	Černčice	Vás	zve	na	tradičníSDH	Černčice	Vás	zve	na	tradiční
Pálení	čarodějnicPálení	čarodějnic

Bohaté	občerstvení	je	zajištěno.	Těšíme	se	na	Vás.Bohaté	občerstvení	je	zajištěno.	Těšíme	se	na	Vás.


