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Vážení spoluobčané, 
přátelé,

na začátku letošního 
roku to vypadalo, že se 
po dvou letech, které 
byly ovlivněny covidem, 
vše začne pomalu vra-
cet k normálu a místo 
toho přišla v únoru vál-
ka, které ovlivnila mno-
ho věcí. Doteď se téměř 
každý potýká s jejími 
důsledky. Růst cen, který 
dlouho nepamatujeme, 
a to především u potra-
vin a energií. Bohužel 
se ukazuje, že svoboda 
a demokracie není sa-
mozřejmostí a není za-
darmo. Věřím ale tomu, 
že tato situace nás může 
v budoucnu posílit, a to 
jak jednotlivce a rodiny, 
tak i jako obec. Třeba 
tím, že se naučíme více 
šetřit a budeme více so-
běstační třeba v ener-
giích. Pokud by kdokoli 
z vás potřeboval pomo-
ci či poradit, jsme plně 
k dispozici a v rámci 
možností rádi pomůže-
me.

Chtěl bych všem po-
přát krásné a klidné pro-
žití vánočních svátků 
a vše nejlepší do nového 
roku.

Ing. Martin Machů
starosta obce

Úřední hodiny OÚ Černčice
pondělí 9.00 – 11.00 15.00 – 17.00
středa  16.00 – 18.00

Kontakty
starosta Ing. Martin Machů tel.: 730 893 671
1. místostarosta: Tomáš Katzer tel.: 730 893 672
2. místostarosta: Petr Skalický tel.: 776 429 940
e-mail obec@cerncice.eu
web www.cerncice.eu
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Obec Černčice

Ve volbách do zastupitelstva obce Černčice konaných ve dnech 23. 9.–24. 9. 2022 byl celkový počet osob zapsaných 
v seznamech voličů 393, voleb se zúčastnilo 207 voličů, kteří odevzdali 1652 platných hlasů. Volební účast tedy činí 
52,67%. Nově se volilo 9 členů zastupitelstva, rozhodující bylo pro jejich zvolení i pořadí na kandidátních listinách.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

 Volební strana č. 1 - SPOLEČNĚ PRO ČERNČICE počet hlasů
 1. Martin Machů 155
 2. Miroslava Ježková 130
 3. Petr Skalický 123
 4. Radomír Tříska 98
 5. Jaromír Marek 79
 Volební strana č. 2 - Sdružení Černčice
 1. Tomáš Katzer 130
 2. Vladimír Fiedler 111
 3. Petr Tláskal 99
 4. Jiří Poláček 76 
 Jména a příjmení náhradníků:
 Volební strana č. 1 - SPOLEČNĚ PRO ČERNČICE
 1. Petra Poláčková 86
 2. Josef Plašil 94
 3. Jaroslav Horák 74
 4. Petr Zítko 61
 Volební strana č. 2 - Sdružení Černčice
 1. Ladislava Pavlátová 68
 2. Petr Kafka 59
 3. Ludmila Matoušová 87
 4. Michal Masaryk 61
 5. Ivana Šmídová 61

Rekonstrukce chodníků je dokončena
Jak jste asi zaznamenali, 

tak rekonstrukce a rozšíření 
chodníků od železničního 
přejezdu směrem na Vršov-
ku, až po požární nádrž je 
dokončena. A to včetně ve-
řejného osvětlení a osvět-
lení přechodu pro chod-
ce, nových autobusových 
zastávek, zábradlí, dvou 

míst pro přecházení a dvou 
kontejnerových stání na tří-
děný odpad (papír a plast) 
u požární nádrže a za škol-
ní zahradou. Celá akce byla 
v listopadu zkolaudována.

Zakázku realizovala 
společnost Václav Da-
něk – Laguna, která vyhrá-
la výběrové řízení s cenou 

3.834.443,35 Kč vč. DPH. 
Podařilo se nám sehnat do-
taci od Královéhradeckého 
kraje ve výši 800.000,– Kč. 
Cena v rámci zakázky byla 
dodržena, ale spolupráce 
s touto společností nebyla 
tak jednoduchá, jako při 
rekonstrukci prodejny. Ně-
které věci se musely dělat 

opakovaně a jiné se musely 
předělávat. Domnívám se, 
že tato rekonstrukce zlep-
šuje komfort pro naše ob-
čany, co často cestují a zlep-
šuje obrázek naší obce pro 
ty, co tudy jen projíždějí.

Ing. Martin Machů
starosta



www.cerncice.eu

strana 3Černčický zpravodaj

Jak funguje radar
Určitě všechny zajímá, jak funguje radar, který měří 

rychlost v křižovatce. Není tajemstvím, že měřících míst 
je v Novém Městě nad Metují a okolí celkem 9 a měřící 
zařízení je jedno, které se pravidelně se střídá. Měřící za-
řízení obsluhuje Městská policie Nové Město nad Metují 
a rozpis, kde bude zrovna umístěn zná jen ona a Dopravní 
policie Náchod.

Nicméně se mi podařilo zjistit obecná data ze září. Mě-
řilo se v Černčicích 6 dní a projelo celkem 39 806 vozi-
del. Z toho 572 vozidel překročilo rychlost a byl s nimi 
tento přestupek řešen. Nejrychleji jedoucí auto jelo 
rychlostí 91 km/hod. Nejčastější překročení rychlosti 
se pohybovalo okolo 70 km/hod. S večerem rychlost 
stoupá. Zpravidla překračují rychlost vozidla ze vzdále-
nějších míst ČR, která o radaru nevědí. Místní lidé i lidé 
z okolí o radaru vědí a svoji rychlost upravují. I navigace 
již o tomto radaru vědí a upozorňují řidiče, že mají zpo-
malit. Hlavním cílem bylo řidiče v tomto rizikovém místě 
zpomalit a motivovat k dodržování předepsané rychlos-
ti. Vzhledem k tomu, že 98,5 % řidičů ji dodržuje, tak se 
domnívám, že se to daří.

Ing. Martin Machů
starosta

Potřebná úspora energie – veřejné osvětlení
Stoupající ceny elektřiny 

letos donutily přemýšlet 
o úspornějším řešení kaž- 
dého. Jinak na tom není 
ani naše obec, která vlast-
ní několik odběrných míst.

Jedním z nejvyšších vý-
dajů jsou platby za veřej-
né osvětlení (VO), na kte-
rých potřebujeme ušetřit. 
Aktuálně jsou dosluhující 
svítidla vybavena 70 W so-
díkovými výbojkami, které 
při počtu 40 svítidel ode-
bírají 2,8 kW energie.

Nabízí se možnost svíti-

dla vyměnit za úspornější 
LED, která pomohou vý-
razně snížit příkon a tím 
i ulevit dosluhujícímu ka-
belovému vedení. Nová 
svítidla jsou úsporná ne-
jen díky LED technologii, 
ale výrazně snižují spo-
třebu díky funkci stmívání 
(Astrodim).

Noční útlum VO As-
trodim spočívá ve sníže-
ní svítivost v době, kdy 
není potřeba 100 % vý-
kon svítidla. Např. mezi        
22:00–4:00 budou svítidla 

svítit na 40 %, díky tomu 
bude spotřeba v danou 
dobu výrazně nižší.

Nově budou tato sví-
tidla k vidění na Homoli, 
kde obec využila situace 
a při výměně sloupu níz-
kého napětí ČEZ, budou 
vyměněna i stará svítidla. 
Funkce Astrodim bude 
v nejbližší době doladěna 
i u nového VO u hlavní kři-
žovatky.

Další výměna svítidel ve 
vesnici bude pokračovat 
dle finančních možnos-

tí. Celková rekonstrukce 
(včetně kabelů a sloupů) 
je pro obecní rozpočet 
aktuálně nereálná, proto 
musíme VO řešit postup-
nými kroky.

Petr Skalický
místostarosta

Samovýroba dříví
V lese „Horka“, který částečně vlastní obec Černčice, je stále

DOSTATEK DŘEVA K VYTĚŽENÍ. Pokud chcete ušetřit za topení, 
je možné koupit dříví z obecního lesa ZA PŘÍZNIVÉ CENY

a to FORMOU SAMOVÝROBY DŘÍVÍ.
Pro více informací kontaktujte starostu Martina Machů nebo

lesního hospodáře Pavla Řezníčka, tel.: 603 283 944
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MUNIPOLIS – chytrý rozhlas
V naší vesnici spolehlivě funguje Mobilní Rozhlas, ke kte-

rému je přihlášeno více jak 200 občanů. Obec pravidelně 
informuje své občany o důležitých událostech, výstrahách 
apod. Nově k nám přichází možnost SMART, za pomoci mo-
bilní aplikace, která je oproti SMS komunikaci zcela zdarma. 
(Obec platí za každou odeslanou SMS zprávu).

Co může nabídnout chytře komunikující obec?
• Neunikne vám žádná důležitá informace, i když jste tře-
ba v práci nebo na dovolené.
• Sami si volíte, jaké informace chcete dostávat.
• Máte možnost se zapojit do dění v obci a jednoduše sdě-
lit vedení svůj názor.
• Máte šanci nahlašovat problémy v obci, jako je nepořá-
dek nebo vandalismus, jednoduše přes aplikaci v mobil-
ním telefonu.
• Můžete jednoduše pomáhat sousedům – třeba při hle-
dání ztracených věcí nebo zatoulaných zvířat.
• Více peněz na důležité věci – Mobilní Rozhlas je levné 
a efektivní řešení obecní komunikace.

Oficiální aplikaci MUNIPOLIS si můžete stáhnout na App 
Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat obec Černčice.

Registrovat se můžete také osobně na obecním úřadu. 
Rádi Vám pomůžeme. SMS rozhlas pro nejdůležitější in-
formace bude nadále pokračovat.

Petr Skalický, místostarosta

Stavební úpravy školky v Černčicích
Stavební práce ve školce probíhají v souladu s časovým 

plánem (harmonogramem) a stavební firma KERSON zatím 
zvládá celou rekonstrukci dobře. Před topnou sezonou, 
tedy v září a na začátku října 2022, došlo k úpravě kotel-
ny, instalaci elektrokotle a realizaci tepelného čerpadla. 
V období podzimních prázdnin v týdnu od 24. 10. 2022 
proběhla v celé budově výměna stávajících oken za nová 
s izolačními trojskly. Dále se podařilo zateplit půdní prostor 
objektu. Pro obec Černčice jsou tyto energetické úspory 
výraznou pomocí, protože vedou ke snížení vysokých ná-
kladů za energie předmětné budovy při energetické krizi.

Ve výhledu práce na jaro 2023 je zateplení fasády a na 
léto 2023 se plánují rozvody elektroinstalace, vzducho-
techniky, topení + opravy sociálního zařízení a interiéry.

Ing. Vladimír Fiedler

Publikace o historii obce Černčice
Pan Zdeněk Jánský se na-

bídl zpracovat historii naší 
obce. V této činnosti není 
nováček, protože publikuje 
své články v různých odbor-
ných časopisech již od roku 
1990. V publikaci bude chtít 
zachytit dění v obci od prv-
ních písemných zmínek až 
téměř po současnost. Bude 

chtít popsat doby, kdy lidé 
žili v míru, ale i svízele a sta-
rosti v dobách válečných. 
Také chce čtenáře seznámit 
s kulturním životem v obci 
v minulosti a nyní. Součástí 
knihy budou i fotografie či 
kresby. Práce na nové knize 
mu bude trvat zhruba 2 roky.

Prosíme občany, kteří vlast-

ní nějaké zajímavé písemnos-
ti, fotografie, obrázky či znají 
zajímavou příhodu, aby se 
obrátili na obecní úřad, na-
psali e-mail (obec@cerncice.
eu) nebo zatelefonovali panu 
starostovi Ing. Martinu Ma-
chů (tel. č. 730 893 671). Pana 
Jánského potom zkontaktu-
jeme.               Mgr. M. Ježková

Obec Černčice
přijme

ADMINISTRATIVNÍHO
ZAMĚSTNANCE

na dohodu o provedení 
práce v rozsahu
4–6 hod/týden.
Více informací

na obec@cerncice.eu 
nebo na

tel.: 730 893 671.
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Historie obce

Jan Černčický z Kácova
Vytvořit životopis muže, po němž nese 

název naše obec po více než 500letech, 
není nikterak snadný úkol. Z dokumen-
tů, které se zachovaly a z útržků listin lze 
odvodit a vytvořit přibližný portrét této, 
pro nás tak významné osobnosti.

Narození Jana Černčického z Kácova 
je datováno někde mezi 40. až 50. rokem 
15. století. Jeho otcem byl Arnošt Čern-
čický. V druhé polovině sedmdesátých 
let se jeho životní partnerkou stala Mag-
daléna Žehušická z Nestajova. S jistotou 
víme, že se jim narodily dvě děti, a to syn 
Jan a dcera Apolonie. O případných dal-
ších potomcích nemáme příliš věrohod-
né informace, jisté ale je, že do konce 16. 
století rod po mužské linii vymřel. V oso-
bě Jana Černčického dosáhl rod ekono-
mického i společenského vrcholu.

Jan Černčický se stal nejprve radou, tj. 
náměstkem hejtmana a pak samotným 
hejtmanem. Roku 1483 byl jeho majetek 
černčický zapsán do desek zemských 
a od té doby s ním mohl volně naklá-
dat. Na tehdejší dobu to nebyl majetek 
příliš velký. Patřily k němu Bohuslavice 
s poplužními dvory, Osma, Osíček a hrad 
Výrov. Z listiny z roku 1484 vyplývá, že 
zakoupil Krčín s tvrzí a patřily k němu vsi 
Nahořany, Dolsko, Libchyně, Šonov, Vr-
choviny, Přibyslav a Mezilesí a i tento ma-
jetek byl vyvázán roku 1497 a tím s ním 
mohl svobodně nakládat. V té době zřej-
mě opustil natrvalo Černčickou tvrz.

Založením města nazvaného Nové 
Hradiště nad Metují, které se událo 
10. srpna 1501, byla veškerá práva 
z městečka Krčína přenesena tam. Za-

čala fungovat městská samospráva s 12 
konšely a rychtářem. Město se rozrůsta-
lo a byl dostavěn kostel na náměstí. V té 
době bylo Janu Černčickému přes pa-
desát let a mohl být se svou prací spo-
kojen. Nadešel však 21. červen 1526. 
V ten den vypukl ve městě obrovský 
požár a město do základu vyhořelo. 
Janu Černčickému bylo hodně přes se-
dmdesát let a síla začít znovu už nebyla.

A tak roku 1527 prodává svoje panství 
Vojtěchovi z Pernštejna. Kupuje panství 
v Kunštátu na Moravě a tam zůstává až 
do svého úmrtí v roce 1529. Pohřben je 
v kunštátském kostele sv. Stanislava.

Osobnost Jana Černčického z Kácova 
nám připomíná i jeho socha na Husově 
náměstí v Novém Městě nad Metují.

Ladislav Tylš
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ZŠ a MŠ Černčice

Podzim ve školce
Od prvního září máme ve školce nový 

kolektiv paní učitelek, se kterými se sna-
žíme každý den dětem udělat pestrý. 
Pracujeme na naší zahradní pyramidě, 
okopáváme, sklízíme mrkev a ředkvičky, 
pozorujeme změny na listech jahodníků.

Dále zkoumáme barvy listů, jednak zra-
kem, ale také jsme zkoušeli obarvit látku. 
Jak se to dělá? Na dřevěný špalek položíte 
listy, přikryjete látkou a tlučete kladívkem. 
Výsledkem je krásně obarvená látka pod-
zimními barvami. Na zahradě jsme také 
sbírali oříšky, ze kterých jsme si udělali ná-
divku do Martinských rohlíčků, které jsme 
ve školce společně pekli.

Nově jsme v letošním roce zavedli 
výletní den. Co to znamená? S dětmi se 
hned po svačince vydáme na procház-
ku po okolí Černčic. V okolí je spousta 
krásných míst a při klasické procházce 
se na některá místa nedostaneme, je-
likož jsou ve větší vzdálenosti. V rámci 

našich výletních dnů jsme se již vydali 
do Mršníku, na Osíček za hastrmánkem, 
na závodiště, k Nahořanům k hnojišti 
a čeká nás další velká spousta výletů.

V měsíci říjnu jsme také pro děti při-
pravili Podzimní lesohrátky. Po svačince 
jsme se sbalili a vyrazili jsme do lesa, kde 
na náš čekala velká spousta úkolů. Do 
lesa chodíme zadem okolo křížku a vět-
šinou ho procházíme směrem k Tláskalá-
ku. Stejně tomu bylo i při lesohrátkách. 
Po vstupu do lesa na nás čekal první 
úkol, kdy jsme pomáhali Podzimníčkovi 
poznat lesní zvířata. Cestou níž jsme také 
zjistili, že musíme pomoct trochu pokli-
dit les a posbírat větve na jednu velikou 
hromadu. Vyzkoušeli jsme si také třídění 
podzimních plodů v podobě ořechů, ši-
šek, kaštanů a bukvic. Z těchto podzim-
ních plodů a větví jsme pak mohli posta-
vit i domečky pro lesní skřítky. Když bylo 
vše postaveno, pokračovali jsme dál, až 

k dráze zručnosti, kde jsme zkoušeli svou 
hrubou motoriku a jak nám jde překoná-
vat překážky.

Celé lesohrátky jsme zakončili stav-
bou sluníčka, které nás ještě teď krásně 
hřeje, a můžeme si užívat krásné pod-
zimní dny.

V listopadu jsme společně s dětmi na-
vštívili hřbitov a zavzpomínali jsme na 
naše babičky a dědečky, kteří již nejsou 
mezi námi. A jak je již zvykem, společ-
ně s dětmi jsme oslavili i svátek svaté-
ho Martina. Upekli jsme mu Martinské 
rohlíčky v podobě podkovy, provětrali 
jsme Martinova koně s doprovodem 
hudby a pořádně jsme oprášili písničky 
k přivolání sněhu. Nejspíš jsme volali 
málo, jelikož sníh ještě nenapadl, ale 
my se vlastně nezlobíme, protože mů-
žeme aspoň na zahradě ještě pozorovat 
broučky a další krásy přírody.

Jana Hejzlarová, DiS
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Rekonstrukce školky
V srpnu začala celková rekonstrukce školky a učíme 

se společnému soužití – školka a dělníci. Musím říct, že 
máme opravdu skvělou partu dělníků, kteří nám hodně 
pomáhají a navzájem se kontrolují, zda dodržují domlu-
vená pravidla.

V průběhu měsíce října nám bylo zprovozněno tepelné 
čerpadlo a přídavný elektrokotel. Na konci měsíce října jsme 
měli týden uzavřenou školku, jelikož v celé budově měnili 
okna. Vše proběhlo v naprostém pořádku a musím za sebe 
poděkovat jak dělníkům a okenářům, tak uklízecímu koman-

du v podobě všech zaměstnanců MŠ a také ZŠ. S neskuteč-
nou rychlostí a noblesou bylo vše uklizeno a v pondělí 31. 10. 
jsme opět mohli nastoupit do vypulírované školky. Jelikož 
venkovní teplota je stále přijatelná, mohou pokračovat sta-
vební práce venku. V posledních dnech nám přivezli bagřík 
a hromadu písku, tak očekáváme venkovní výkopy a přípra-
vu na zateplování budovy.

Co nás čeká dál, uvidíme, ale pevně věřím, že vše bude po-
kračovat podle plánu.

Jana Hejzlarová, DiS.

Strašidelný les
Před podzimními prázdninami uspo-

řádala základní a mateřská škola Stra-
šidelný les. Přípravy na akci probíhaly 
velmi intenzivně a díky dobré spolu-
práci ZŠ a MŠ mohly děti spolu s rodiči 
vyrazit 25. října na strašidelnou stezku 
lesem Mršníkem. Start se konal na za-
hradě školy, kde děti dostaly kartič-
ku na plnění úkolů a ochranný svítící 
náramek na cestu. Poté se všichni za 
doprovodu tajemných zvuků vydali 
na osvětlenou cestu. Na stezce potkali 
čarodějnice, pavouka, vlky, kostlivce, 

bílou paní a jiná strašidla, která si pro 
děti připravila nelehké úkoly. Každý 
účastník musel během úkolů proká-
zat trochu odvahy. Kdo splnil všechny 
úkoly a nasbíral plnou kartičku razítek, 
toho čekalo na konci stezky překvape-
ní. Byl to upír, který malým účastníků 
rozdával balíčky plné odměn. Velmi 
mile nás překvapila vysoká účast a po-
zitivní zpětná vazba. Všem účastníkům 
moc děkujeme a těšíme se na příští 
rok.

Bc. Markéta Kuřátková

72 hodin
Projekt se v ČR koná již 

podeváté. Během těchto 72 
hodin se po celém Česku 
dobrovolníci pouští do akti-
vit, které pomáhají druhým, 
přírodě, či jejich okolí.

Protože se na školní za-
hradě urodilo velké množ-
ství jablek, společně jsme je 
očesali, rozdělili se do skupin 
a s každou paní učitelkou 
jsme vyráběli různé jablečné 
dobrůtky. Po celé škole voněl 
štrúdl, jablečný koláč, krájeli 
jsme a sušili křížaly, skládali 

dort z jablek a piškotů, mí-
chali jablečný kompot a vy-
ráběli mošt.

Pak jsme šli na školní zahra-
du. Každá třída si zryla svůj ze-
leninový záhon. U arboreta na 
nás čekal pan Čtvrtečka s tech-
nikou potřebnou na úpravu 
keřů. S jeho pomocí nám šla 
práce pěkně od ruky. Sestříhali 
jsme keře, vypleli plevel, oře-
zané větve jsme odváželi pří-
mo na vlek. Malé děti opravily 
ježkoviště a na zahradě sesbí-
raly poházené klacky.

Následovalo hodování 
a ochutnávání všech jableč-
ných dobrot. Vše bylo povede-
né. Za odměnu každý dostal 
k sestavení papírového med-

vídka, maskota pro tento rok, 
který navrhla Klára Sedlo, ma-
lířka současné mladé generace.

Mgr. M. Ježková,
ředitelka školy
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V sobotu 1. října si pro místní občany 
připravil pan doktor Čechák z Muzea 
východních Čech archeologický povr-
chový sběr v poloze Pod Černčicemi. 
Tato lokalita je archeologicky jednou 
z nejzajímavějších v rámci celých vý-
chodních Čech. V minulosti se zde při 
povrchových sběrech našla řada arte-
faktů z doby tzv. kultury lovců mamu-
tů (30 – 20 tis. let př.n.l.) a na obecním 
úřadě se u nás konala i řada předná-
šek. Původně se zde měla na konci 
léta 2022 dělat sondáž a díky ní blíže 
datovat již nalezené úlomky keramiky. 

Bohužel k výkopu letos nakonec nedo-
šlo, a tak pro místní pan doktor připra-
vil dopoledne s archeology a seznámil 
je se základními postupy při sběru i se 
základní evidencí nálezů.

Po propršeném září se na nás usmálo 
štěstí a v sobotu bylo nakonec hezky, 
sešlo se přes 20 sběračů z řad dospělých 
ale i dětí a rodičů a pole prošli v rojnici. 
Po počáteční nejistotě, kdy jsme hlásili 
kdejaký zajímavý kámen, jsme několik 
hodnotných úlomků pravěké keramiky 
skutečně našli. Mezi nejúspěšnější ná-
lezce patřily překvapivě děti. Jejich bys-
trá očka zkoumala každý kamínek a po 
prvním skutečném nálezu již věděly, 
co mají hledat. Následně jsme došli na 
základnu Čolků do nedaleké přírodní 
zahrady, kde nám archeologové všech-
ny nalezené artefakty znovu ukázali 
a povyprávěli o nich. V dobré náladě 
u kávy a čaje se rozvinulo ještě dlouhé 
a zajímavé povídání. O místní lokalitě, 
jejím významu a dosud neprozkouma-

ných možnostech a také o tom, co vše 
by mohl odhalit skutečný archeologic-
ký průzkum a jaký význam by to pro 
naši obec mohlo mít. Pro nás laiky to 
byla velmi zajímavá a přínosná zkuše-
nost, která nám nejen pomohla vyvrátit 
mnohé mýty o archeologii, ale dovědět 
se i řadu zajímavostí o archeologických 
průzkumech, určování nálezů a v ne-
poslední řadě i o naší lokalitě a jejím 
významu pro archeology i místní oby-
vatele.

Vlasta Kobulská, 
Markéta Poláčková

Na jednu sobotu archeologem

Spolek přátel

Dobrovolníci ve stromořadí
V sobotu 15. října se opět sešli dobrovolníci, kteří pečují 

o novou výsadbu starých odrůd ovocných stromků a pů-
vodních druhů keřů podél polní cesty za okály. Bylo třeba 
opravit a doplnit latě a oplocenky, vyplet okolí stromků 
a pohrabat posekanou trávu. Některé jeřáby již natolik 
vyrostly, že potřebovaly nové kůly. Některé kůly a jedna 
třešeň byly poškozeny těžkou technikou, která se zde po-
hybuje. Potřebné nářadí si lidé přinesli s sebou, na úhradě 
materiálu se podílela naše obec. Vše se během dopoled-
ne stihlo, i když nám počasí vůbec nepřálo, dobrovolníci 

odvedli velký kus práce a ještě zbyl čas na občerstvení. 
Vřelé poděkování patří stálým i novým dobrovolníkům 
z řad členů Spolku přátel Černčic i dětí z přírodovědného 
kroužku Duha Čolci Černčice, jejich rodičů a vedoucích.

Vlasta Kobulská
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Křesťanský sloupek

Věřme v nadějnější dny adventu 
a vánoční doby

Na Štědrý den – v sobotu 24. 12. od 15 do 16 hod. 
bude jako každoročně otevřen kostel pro možnost sou-
kromé návštěvy a prohlídky betléma. Zveme všechny, 
i rodiny s dětmi.

Bohoslužby v kostele sv. Jakuba st. v Černčicích
o Vánocích:

26. 12. 2022 svátek sv. Štěpána
8.00 hodin mše svatá

31. 12. 2022 sobota svátek sv. Silvestra
17.00 hodin mše svatá

Tříkrálová sbírka se v Černčicích uskuteční v pátek 
6. 1. 2023 odpoledne. Prosíme děti, které by se chtěly 
Tříkrálové sbírky zúčastnit, aby se přihlásily do konce 
roku u H. Novákové. Děkujeme.

Přejeme všem klidné a radostné prožití vánočních 
svátků a do nového roku naději a štěstí.

Manželé Novákovi

Vánoční program v černčickém kostele
a Tříkrálová sbírka:

Dnešní doba je plná strachu a bez-
naděje. Lidé se před sebe dívají 
s obavami a myslí na nejistou bu-
doucnost. Podívejme se na svět po-
zitivním pohledem a věřme v naděj-
nější dny adventu a vánoční doby.

Jeden Gaskoněc měl obě nohy dře-
věné. A přece nenaříkal. Neboť to se na 
březích Garonny nedělá. A takto uvažo-
val: „Dokud jsem měl své nohy, stávalo 

se mi, že ten neb onen pobuda mi šlápl 
na kuří oko. Teď se mi to nemůže stát. 
Kuří oka nemám. Komáři mě neštípou, 
pes mě nemůže kousnout do lýtka, 
sníh a bláto mi nevadí, hřebíky v botě 
mě netlačí. Uspořím na botách a pun-
čochách a zbývá mi víc peněz na víno. 
Netrápí mě vředy ani podágra a jiné 
podobné nemoci, za které se musí pla-
tit felčarovi. A zase ušetřím a mohu si 
přilepšit v hospodě. A že mám nohy 

ze dřeva, kulka jim neublíží, kdyby po 
mně někdo střelil. Ty nohy nestárnou 
a užívám jich nejen k chůzi, nýbrž 
i k jiným účelům: louskám jimi ořechy 
a přehrabuji polena v krbu. A když 
potřebuji někoho pořádně kopnout, 
tak to jistě cítí a má se přede mnou na 
pozoru. A když se ty nohy opotřebují, 
koupím si nové a starými si zatopím. 
A až umřu, zase ušetřím, protože mi 
postačí menší rakev.“        P. Mario Silva

Hrdinství
Považujeme za úspěch cestovat bez 

jízdenky, jestliže nepřijde průvodčí.

Neváháme přejít na červenou, má-
me-li jistotu, že nás nevidí policie.

Pokládáme za odvážné sednout za 
volant po vypití sklenice vína, když se 
nám podaří šťastně dojet.

Připadáme si velicí, když kouříme 
na místě, kde se to nesmí, jestliže není 
nikdo, kdo by nás napomenul.

Cítíme se jako hrdinové, když se 
nám podaří ukrást v lese vánoční 

stromek, neznámého člověka před-
běhnout v řadě, zfalšovat podpis na 
prezenční listině, podvodem získat 
nějaký prospěch – pokud se na nic 
nepřijde.

To vše je hrdinství moderního člo-
věka, po němž buď sami toužíme 
nebo které alespoň odměňujeme 
úsměvem v hovoru s přáteli.

A kdyby nebylo průvodčích, poli-
cie a kontrolorů, nebylo by snad už 
ani hrdinů. Zůstali by jenom hříšníci 
v očích Toho, s nímž ve svém všedním 
životě raději nepočítáme.
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Posvícenský fotbal
Sokol Černčice

„To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso 
a zas maso, k tomu kousek pečeně“. Tak je to v písničce, 
kterou známe z mládí. Posvícení je jeden z nejoblíbeněj-
ších svátků. Napečou se posvícenské koláče, upeče se 
kachna a hoduje se.

K černčické tradici patří i posvícenský fotbal svobod-
ných proti ženatým. Letos jsme také pozvali maminky 
s dětmi na posvícenské sportovní soutěžení. Byla při-
pravena přehazovaná, vybíjená a přetahování lanem. 
Po sportovním zápolení šli všichni podpořit fotbalo-
vé utkání. Pro lepší rozlišení nastoupili svobodní kluci 
v dresech. Hrály se 2 poločasy, které skončily remízou 
a o vítězi rozhodly penalty. Vítězem se stali ženatí.

Krásné počasí přilákalo mnoho fanoušků. Podávalo se 
pivo, limo, guláš a všem moc chutnalo. Akce se vydařila 
a budeme se těšit na další rok.

Sokol Černčice

Vánoční turnaj 
v nohejbalu

Zveme všechny občany do místní tělocvičny 
17. 12. 2022 od 9.30 hodin na vánoční turnaj 
v nohejbale trojic. Přijďte podpořit naše nohej-
balisty v boji o vítězství v turnaji. Po celý den za-
jištěno občerstvení.

Sokol Černčice
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VVáánnooccnníí kkoonncceerrtt,,
Základní škola a Mateřská škola Černčice, Obecní úřad Černčice Vás srdečně zvou na 

který se koná 18. prosince 2022
od 15 hodin 

v kostele sv. Jakuba
v Černčicích

Vystoupí: děti z MŠ Černčice,
žáci ze ZŠ Černčice, 

host – Dobrušské žesťové sdružení

Obecní úřad Černčice
Vás srdečně zve na

ŠŠttěěddrroovveeččeerrnníí  sseettkkáánníí  
ppřřeedd  ččeerrnnččiicckkoouu zzvvoonniiccíí

24. prosince 2022 od 16 hodin

Můžete se těšit na vánoční 
koledy, Betlémské světlo,    

k dobré náladě přispěje malé 
občerstvení.

˘
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