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Vážení občané, 

v minulém čísle jsme Vás informovali  

o plánovaných opravách. Těší nás, že plány 

se mění ve skutečnost a známe již konkrétní 

termíny. První akcí je dlouho plánovaná 

oprava místních komunikací. Jedná  

se o vybudování asfaltové komunikace od  

č.p. 49 k č.p.51, dále opravu poničené 

komunikace „Na Hradčanech“ včetně 

opěrných zídek a vjezdů k domům, které 

jsou ve vlastnictví obce. Třetím úsekem je 

vybudování asfaltové komunikace od okálů 

k č.p.158 včetně propustků pro případnou 

budoucí výstavbu v lokalitě za okály.  

Ve výběrovém řízení, které proběhlo  

za přítomnosti všech zastupitelů obce 

zvítězila firma ŠPELDA s.r.o. z Říkova, 

která podala nejnižší cenovou nabídku 

1 692 338,- Kč. Termín plnění je od 1.8.  

do 15. 9.2019.     

Ohledně oprav silnic to není pro letošní rok 

vše. Podařila se vyjednat oprava obecní 

cesty na Slavětín.            

 …pokračování na str.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

  

ÚŘEDNÍ HODINY 

   OÚ ČERNČICE 
 

 

ČERVENEC, SRPEN 

pondělí                            9:00 – 11:00  

čtvrtek                          16:00 – 18:00  

KONTAKTY 

starostka: 730 893 671 

místostarostka: 608 205 934 

p. Novák: 730 597 577 (úklid obce) 

e-mail: obec@cerncice.eu 

www.cerncice.eu 

 

KNIHOVNA 

Výpůjční doba každou neděli 

 od 9 do 11 hodin. 
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Dobrou zprávou je, že oprava nepůjde 

z obecního rozpočtu. 17.5.2019 došlo  

k vyznačení úseků, které na své náklady 

opraví ČD kvůli objízdné trase, která zde 

vedla při revitalizaci tratě na podzim 2018. 

Termín opravy je červen - červenec 2019.  

V souběhu s opravami komunikací bude 

v létě probíhat oprava střechy na stodole  

za MŠ. Pálené tašky, původem z cihelny 

z Krčína, jsou z dob předválečných. Krytina 

je již z hlediska propustnosti a pevnosti 

dožilá. Jednohlasně se proto zastupitelé 

rozhodli pro výměnu. V rámci výběrového 

řízení vybrali cenově nejnižší nabídku 

firmy B+L Střechy z Černilova. Cena  

za výměnu krytiny a doprovodné práce  

je 595 752,- Kč. Termín pro opravu je 1.7. 

– 31.8.2019. 

V letních měsících nás čeká vybudování 

biologického filtru v základní škole, oprava 

havarijního stavu kanalizace u č.p.49 a 

vyčištění a oprava malého rybníčka u 

Potočků včetně vyčištění potoka. 

Na posledním zasedání v květnu  

se zastupitelé shodli na nutnosti opravy 

budovy mateřské školy a místní prodejny.  

U obou budov jde o zateplení, novou 

elektroinstalaci, výměnu zdroje tepelného 

vytápění a čističky. Tyto opravy proběhnou 

nejdříve v příštím roce. V současné době  

se pracuje na přípravě projektů. Ohledně 

zmiňovaných oprav se více rozepíšeme zase 

příště. Snad jen jedna důležitá informace,  

o kterou se rádi podělíme. V prodejně 

vznikne kadeřnictví a pedikúra včetně 

bezbariérového přístupu. 

Jaroslava Jelenová 

starostka 

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ČERNČICE 

20. května 2019 byl na zasedání OZ 

schválen nový Územní plán obce Černčice. 

 
 

PARKOVÁNÍ AUTOVRAKŮ 

OÚ žádá majitele autovraků, které  

se nacházejí na obecních pozemcích, aby 

tyto vraky neodkladně odklidili.   

 

 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ,  

SAMOTĚŽBA V LESE HORKA 

Palivové dřevo si můžete objednat na OÚ 

tel. 73093671 (paní starostka). Cena 500,- 

Kč za m3. Dále nabízíme samotěžbu dřeva 

v lese Horka. Podrobnosti sdělíme v úřední 

hodiny na OÚ nebo telefonicky. 

 

VÝVOZ SEPTIKŮ 

Z důvodu zhoršujících se výsledků 

odebíraných vzorků z povrchových vod 

Vás OÚ žádá o včasné vyvážení septiků  

a respektování zásad provozu Vašich 

zařízení na úpravu odpadních vod. 

 

KANALIZACE A ODPADNÍ VODA 

ZASLUHUJE VĚTŠÍ PÉČI 

Jak už bylo zmíněno v minulém čísle, 

zahájili jsme plánované čištění odpadních 

jímek u dalších objektů patřících obci 

(předcházelo tomu upozornění 

vietnamských spoluobčanů, že jim  

v prodejně dlouhodobě „pramení“ WC).  

Septik u prodejny se tedy podařilo vyvézt 

bez problémů, podobně i žumpu u obecního 

úřadu. U čističky odpadních vod tělocvičny 

ovšem nastaly potíže.  Nejen že poklopy 

tohoto zařízení byly ve stavu, že se při 

odkrývání rozlomily na několik částí, ale při 

„dolování“ tuhé krusty na povrchu  

a následném odsávání obsahu se zjistilo, že 

několik plastových příček uvnitř je 

poškozeno a opadáno na dně. Navíc, podle 

pamětníků, nebyla čistička za celou dobu 

své existence vyvezena, a z „úsporných“ 

důvodů byla odpojena od napájení 

elektrickým proudem. Její čistící efekt byl 

tedy v podstatě nulový po celá léta 

provozování. Havarijní stav tohoto zařízení 

bude proto potřeba nechat posoudit 

odbornou firmou s žádostí, aby obci navrhla 

nejvhodnější postup pro jeho zprovoznění. 

Krátce se ještě vrátím k podtékajícímu WC 

v prodejně. Přestože byl septik u místní 

prodejny úspěšně vyvezen, podtékání WC 

pokračovalo. Po odmontování keramické 

mísy jsme přizvali na pomoc VaK  

s vysokotlakým proplachovacím zařízením. 

Hadici s kovovou tryskou se však 

nepodařilo dostat hlouběji než asi 80 cm. 
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Záchod bylo proto nutno vybourat. Přes 

časové vytížení se práce operativně ujal pan 

Pavel Henyš, který odstranil část odpadního 

potrubí až po místo zlomu, kam se při první 

návštěvě dostala proplachovací hadice. 

Znovu přizvaní pracovníci VaK museli pak 

potrubí proplachovat jak ze strany WC, tak 

ze strany septiku. Nakonec se to přece jen 

povedlo (mj. i za cenu „převlékání kabátů“). 

Pavel Henyš dal poté všechno do pořádku 

tak, že provozní doba v prodejně nemusela 

být ani omezena. Tímto bych chtěl panu 

Henyšovi za jeho ochotu ke spolupráci 

velice poděkovat. 

Jiří Novák 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V ZŠ 

Na podzim jsme převzali nedodělané dětské 

hřiště na zahradě místní ZŠ. Předávací 

protokol k dokončené stavbě byl podepsán, 

a tak jsme museli uvést jeden herní prvek do 

provozu svépomocí. Chyběla totiž dodělaná 

dojezdová plocha. Počasí nám na podzim 

nedovolilo více, než odvézt hromadu 

vybagrované zeminy, posbírat kameny po 

zahradě a čekat na jaro. 

 

 
listopad 2018 

 

 
květen 2019 

V dubnu pan Henyš u herního prvku 

vybetonoval obrubníky. Navezl se jemný 

praný kačírek. Následně vyhrabaly staré 

drny, navezla hlína a v neposlední řadě se 

provedla úprava terénu tak, aby bylo možné 

okolo prvků sekat trávu obecním 

traktůrkem. S prvními vydatnějšími dešti se 

dosela travina.  

Původní cena za „Hřišťátka v Černčicích“ 

činila 680 000,- Kč (z toho dotace pokryla 

částku 400 000,-Kč). Cena za dokončovací 

práce, bez kterých by hřiště v ZŠ nemohlo 

být přístupné veřejnosti činila 22 000,- Kč.  

V nejbližších týdnech se na hřišti v ZŠ 

umístí dvě lavičky s odpadkovým košem a 

provozní řád. Herní prvky jsou určeny pro 

děti od 3 do 14 let, za doprovodu dospělé 

osoby. 

Otevírací doba hřiště v ZŠ 

pondělí – pátek 16 – 19 hodin 

sobota, neděle 

prázdniny 

  9 – 19 hodin 

 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ OZ 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce 

Černčice se bude konat v pondělí 24. června 

2019 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ. 

 

NÁZOR OBČANŮ NÁS ZAJÍMÁ 

Naše obec začala zpracovávat svůj program 

rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority 

rozvoje obce a rozvrhnout činnosti na 

nejbližší roky. Umožní nám to lépe využít 

našich finančních prostředků, je i důležitým 

podkladem při získávání různých dotací. 

Považujeme za velmi důležité zjistit vaše 

názory na to, jaká by měla naše obec být a 

co pro to všichni můžeme udělat.  

V následujících dnech obdržíte do schránek 

dotazník. Prosíme o jeho vyplnění  

a navrácení na OÚ do připravené schránky. 

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako 

podklad pro zpracování programu rozvoje 

obce a poskytnuté údaje budou pečlivě 

vyhodnoceny. O výsledcích budete 

průběžně informováni. Děkujeme Vám za 

spolupráci. 

 

            OÚ Černčice 
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O ŽELEZNICI ČI DRÁZE V 

ČERNČICÍCH III. 

Dnešní příspěvek o černčické dráze se týká 

záležitosti právě 100 let staré. Je o návrh 

řešení situace kolem zvýšeného 

železničního náspu, který tehdejší občané, 

potažmo obecní zastupitelé, ze svého 

pohledu vnímali jako veliký problém ... 

V roce 1919 tedy psala naše obec 

tehdejšímu „Slavnému řiditelství dráhy, 

bývalé trati společnosti státní dráhy  

v Brně“ prosebný dopis ohledně zamezení 

jízdy přes trať, tam kde je v současnosti 

železniční přejezd v naší obci. 

Píše se v něm o veřejné cestě, která vede 

dodnes z Dolska přes Osíček a v době, než 

byla dráha postavena, vedla právě v místech 

přejezdu rovinou. 

„Ovšem s příchodem dráhy byl zřízen násyp 

a to značné výše, takže cesta vykazuje 

značné a prudké stoupání. V místech, kde 

násyp ten byl zřízen nalézalo se dříve koryto 

potoka, který protéká Černčicemi a aby 

násyp ten, nepřerušoval tok vody, zřízen 

pod násypem kanál, který voda potoka pod 

násypem se odvádí. tento násyp stal se pro 

obyvatele Černčic během času přímo 

osudným a stav, který zřízením tohoto náspu 

byl vyvolán, jest v zájmu veřejnosti 

neudržitelným.“ 

Zdůvodnění pro prosbu obce je dále o tom, 

že vlaky, které zastavují před semaforem 

směrem na Bohuslavice, často zasahují 

svou délkou do přejezdu a tím dnešními 

slovy řečeno - blokují dopravu přes přejezd. 

Dále zmiňují, že „... ruch veřejný po cestě 

č. kat. 785 značně stoupl (jde o r. 1919), 

obzvláště v době polních prací, žní  

a senoseče ubírají se cestou tou četné 

povozy hospodářské s těžkým nákladem, 

veškeré povozy z obcí Slavětína, Nahořan  

a Dolska, které náklady na nádraží  

do Bohuslavic neb směrem opačným 

dopravují, po cestě té ubírají se též 

pohřební průvody z obce Vršovky na hřbitov 

černčický a veškeré povozy do mlýna 

Osíčka a do mlýna Podhorního, na které 

širší okolí jest odkázáno.“ Tím docházelo 

(jak je dále psáno) k tomu, že když tudy 

vlaky projížděly a zastavovaly, stávalo se, 

že po obou stranách tratě se nahromadily 

povozy s těžkým nákladem, s dlouhým 

dřívím a také pohřební průvody, že ty 

povozy pak stoupaly do příkrého terénu  

a hlavně, že se mezi ty povozy vmísily  

i školní děti, že koně a dobytek zapřažený  

v povozech se díky vlaku plašil a opětovně 

docházelo v těchto místech k neštěstí. (Není 

zde ale konkrétně uváděna žádná nehoda). 

Další obtíží, která je zmiňována v dopise  

je úzkost kanálu, kterým vedl místní potok 

v té době pod násypem. Při jarním tání  

a větších deštích nemohl totiž pojmout 

všechnu vodu a ta se stavěla u násypu  

a zaplavovala nejen okolní pozemky ale  

i obytná stavení, čímž na nich působila 

značné škody. Popisovaný stav se dále 

zhoršoval s vyšší a vyšší frekvencí 

projíždějících vlaků a přejíždějících povozů 

a pro obec a její občany se dle této žádosti 

tak stal nesnesitelným a přímo 

nebezpečným. 

„ ... dalo by se zlu tomutu odpomoci tím, 

kdyby v místech těch zřízen byl most, tak 

jako se stalo poblíž stanice Nové Město n. 

Metují, přes který by vlaky jezdily, kdežto 

pod mostem by byl podjezd, který by 

umožnil, aby povozy a pěší bez nebezpečí, 

čekání a bez ohledu na projíždějící vlaky 

volně se ubírati mohly. Prosíme proto: 

Slavné řiditelství dráhy..., rač o to se 

postarati, aby na trati dráhy v obci 

Černčice v místech, kde veřejná cesta č.k. 

7856 do trati ústí, zřízen byl most, po kterém 

by vlaky jezdily a pod nímž by povozy i pěší 

volně se ubírati mohli, aniž frekvence po 

veřejné cestě té musela býti přerušena, když 

vlaky v místech těch jezdí, neb stojí.“ 

volně dle OPISU žádosti z 21. března 1919 

sestavila J. Mačková 

 
PRANOSTIKY 

Chladný květen, červen vlažný - je 

pro sýpky, sudy blažný.  

Prší-li na Ladislava, déšť po sedm 

neděl trvá.  

Na jakou notu Medard zahraje, na tu 

se bude celý měsíc tancovat. 
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V ČERNČICÍCH CHTĚL ŽÍT KAŽDÝ, 

ANEB O NEJSTARŠÍM OSÍDLENÍ 

OBCE A O OCHRANĚ 

ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK 

Zřejmě jen málokdo ze čtenářů tuší, že 

Černčice jsou jedním z míst, které má snad 

až nezvykle bohatou a dlouhou historii. 

První lidé se zde usídlili již před mnoha 

tisící let a množství archeologických nálezů 

pocházející z území obce stále narůstá. Na 

následujících řádcích si Vám dovolujeme 

představit dvě etapy osídlení, které 

zanechaly zřejmě ty nejvýraznější stopy. 

Pohled na Černčice a okolní krajinu v době, 

kdy se zde usídlili první lidé, by byl zcela 

odlišným od toho nynějšího. Široce 

meandrující řeka Metuje protékající 

krajinou, která byla člověkem v podstatě 

nedotčenou. Pásla se zde velká stáda koní, 

sobů a zejména pak asi nejznámějších zvířat 

našeho pravěku – mamutů. Mluvíme o době 

asi 25 000 let před současností, kdy během 

poslední doby ledové lovili v okolí Černčic 

lidé, které archeologové označují jako 

kulturu1 gravettienu (podle francouzského 

naleziště La Gravette). Tito lovci jsou 

známí zejména z nálezům na jižní Moravě, 

díky kterým byli nazváni „lovci mamutů“, 

nicméně některé skupiny očividně obývaly 

i východní Čechy a v této době jedna taková 

lovecká skupina sídlila na svahu návrší, na 

kterém se dnes nacházejí Černčice. Tito lidé 

již anatomicky moderního typu, tedy 

vypadající a uvažující stejně jako my, jsou 

tak prvními doloženými obyvateli na území 

obce. Živili se výhradně sběrem plodin  

a lovem zvířat, nejvíce právě mamutů 

(ačkoli ve východních Čechách není 

dokladů lovu těchto savců zdaleka tolik 

jako na Moravě), sobů a koní. Dnes po nich 

nalézáme kamenné nástroje, které používali 

během svého každodenního života. 

                                                             
1 Slovo „kultura“ je v archeologii používáno pro 

označení stejných projevů hmotné kultury. Jelikož 

z pravěku nepochází písemné prameny, nevíme 

jistě, zdali lidé stejné kultury vypadali a mluvili 

stejně, nicméně předměty, které vyráběli a 

Bezesporu nejdůležitějším objevem z této 

doby je tzv. „listovitý hrot“ – teprve druhý 

nález takovéhoto typu artefaktu ve 

východních Čechách.  

 
Paleolitický listovitý hrot,  

kresba K. Suchopárová 

Dle množství dochovaných artefaktů se zdá, 

že Černčice byly poměrně velkým táborem, 

který lovci (snad opakovaně) navštěvovali 

během teplejších částí roku jednak  

za účelem lovu, a potom také na cestě dále 

na sever, na území dnešního Polska, kde se 

nacházela cenná surovina pro výrobu 

kamenných nástrojů – pazourek. 

Přesuneme se v čase o skoro 23 000 let 

směrem k současnosti – do doby asi 200 let 

před naším letopočtem. Během toho času 

přišli do východních Čech první zemědělci 

a lidé se naučili zpracovávat kovy, včetně 

železa. Téměř každá z těchto populací 

zanechala nějaké stopy i v Černčicích, 

nicméně na další skutečně výraznou stopu 

si budoucí obec musela počkat až do mladší 

doby železné – doby, kterou archeologové 

nazývají latén (podle švýcarského naleziště 

La Tène). I krajina se samozřejmě výrazně 

proměnila. Osídlení mělo mnohem větší 

hustotu, ačkoli se zpravidla jednalo o menší 

vesničky a usedlosti obklopené polnostmi. 

Tehdy na našem území žili Keltové: první 

lidé, o kterých máme písemné zprávy.  

používali, stejné byly. V určitém širším smyslu 

slova je „kultura“ významově podobná pozdějšímu 

slovu „sloh“ používaném pro středověké a 

novověké památky. 
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Laténský kovový materiál,  

kresba K. Hamplová 

Byli to obchodníci, kováři, zemědělci  

a válečníci, o čemž svědčí nálezy zbraní  

a stále ještě dochovaná opevnění oppid2. 

V Černčicích se nicméně místní obyvatelé 

věnovali spíše první jmenované činnosti, 

tedy obchodu. Tehdy zde stála (na 

víceméně stejném místě, kde tábořili 

gravettští lovci) obchodní osada využívající 

Metuji jako přirozenou obchodní trasu na 

tzv. polské stezce spojující Čechy a Polsko. 

A že jejich obchod kvetl, dokládají nálezy 

keltských mincí a různých drahých  

a cenných ozdob. Jednou z takovýchto 

ozdob je ozubené kolečko sloužící 

pravděpodobně jako závěsek. Tyto 

předměty se prozatím výjimečně nacházejí 

mimo prostředí již zmíněných oppid 

(přičemž to nejbližší z nich, České Lhotice, 

leží asi 70 km jižním směrem u dnešní 

Chrudimi). Černčice tak byly očividně 

velmi významnou obchodní stanicí (občas 

se používá řecké slovo emporium) na trase, 

která se vlastně od doby kamenné 

nezměnila. Obchodní komoditou už ale 

nebyl pazourek, ale například jantar, který 

byl velmi žádaný až v samotném centru 

tehdejší Evropy – ve starověkém Římě. 

Keltští obchodníci samozřejmě nebyli 

posledními obyvateli Černčic, ale spolu 

s lovci z doby kamenné zde zanechali 

největší (nejvýraznější) archeologickou 

stopu. Právě díky archeologickým nálezům 

                                                             
2 Slovo poprvé použil G. I. Caesar během válek 

v Galii. Jedná se o keltská rozsáhlá opevněná sídla 

je možné tuto část historie zkoumat. 

Keltové ani „lovci mamutů“ nepoužívali 

písmo, a tak jsme odkázáni pouze na objevy 

artefaktů, které po nich (a dalších, zde 

nejmenovaných obyvatelích) zůstaly 

uloženy v zemi. Je tak smutné, když jsou 

tyto nálezy, tedy vlastně to jediné, co po 

tehdejších lidech zůstalo, ničeny, ať již 

úmyslně či nikoli. Těmito řádky Vám tak 

nejenom chceme představit dlouhou  

a nezvykle bohatou historii obce, ale  

i způsoby, jak s tímto kulturním dědictvím 

nakládat a pečovat o něj.  

Vzhledem ke skutečně hojnému osídlení 

Černčic v minulosti zde skutečně není  

o archeologické nálezy nouze, a i Vám se 

tak může stát, že nějaký podobný objev 

učiníte. V případě velkých zásahů pod zem, 

jako je například (stavbu domu nebo 

bazénu), je dle zákona nutné celou akci 

nahlásit příslušnému archeologickému 

pracovišti (například muzeum v Náchodě 

nebo krajské muzeum v Hradci Králové), 

které potom bude stavbu dozorovat. Mezi 

lidmi (až nezdravě často) kolující představa 

o stavbě zastavené na dlouhé měsíce, 

překopání celého pozemku a tučného účtu 

na konci je naprosto mylná. Archeolog 

skutečně v případě nálezu artefaktů může 

stavbu zastavit na dobu nezbytnou pro 

jejich záchranu, nicméně tato doba je vždy 

(předem!) konzultována s majitelem 

pozemku a většina archeologů se snaží ji 

neprotahovat. U výše jmenovaných 

rodinných domů a bazénů se zpravidla 

jedná řádově o dny. Zkoumány jsou totiž 

pouze stavbou ohrožené situace, tzn. 

například plocha domu či bazénu, a nikoli 

celý pozemek. A konečně je potřeba říct, že 

v případě, že stavba není budována  

za účelem podnikání (hala, obchod apod.), 

ale jedná se o dům (nebo bazén, garáž…), je 

celý archeologický výzkum placený 

příslušným muzeem a nikoli stavebníkem. 

na výšinných polohách. Oppida byla centry výroby 

a obchodu. 
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Fotografie mince rub a líc, foto P. Čechák 

Celá řada archeologických nálezů pochází 

z řad náhodných objevů, které učinili 

obyvatelé. Může se stát, že artefakt 

naleznete při procházce podél pole, anebo 

kupříkladu při zahradních pracích. Ani 

v tomto případě není důvod se bát 

archeologů. Pokud při sázení stromků  

na Vašem pozemku vykopete několik 

střepů, nemusíte se bát je donést do muzea, 

kde si je převezmou a zaznamenají jejich 

polohu. Opět se tak nedojde k ničivému 

nájezdu archeologů, kteří přeorají celou 

zahradu a ještě si to nechají bohatě zaplatit. 

Na druhou stranu je ale potřeba pamatovat, 

že cílený výzkum a kopání za účelem zisku 

artefaktů, by měl vždy (dle zákona) 

provádět člověk, který má příslušné 

vzdělání, tedy archeolog. Pro nás je totiž 

důležitý nejenom vlastní předmět, ale i tzv. 

kontext, ve kterém se nacházel, což může 

být například geografická poloha, 

nadmořská výška, hloubka uložení apod. 

Na úplný závěr tak zbývá říct jediné: 

nebojte se archeologie, archeologických 

nálezů a archeologů. Zvláště v Černčicích, 

které mají tak neocenitelnou historii a kde 

může být každý nález důležitý. Vyjma výše 

uvedených muzeí lze také kdykoli 

kontaktovat autory tohoto článku, kteří 

Vám s archeologií rádi pomohou. 

Kateřina Suchopárová – Petr Čechák – 

Tereza Holbová 

 

ZAVEDENÍ TELEFONU DO NAŠÍ 

OBCE 

Asi málokdo z dnešní generace si dokáže 

představit, že by neměl k dispozici telefonní 

přístroj, nejlépe tzv. „chytrý telefon“  

s milionem různých funkcí a aplikací. A teď 

si představte, že zhruba před 80 lety nebyl  

v Černčicích telefon ani jeden!! To je, co?  

A kdy a jak se to tedy přihodilo? Odkdy 

tento výdobytek techniky tedy mají 

černčičtí možnost využívat? Toto uvádí 

Pamětní kniha naší obce ve válečném roce 

1943 (před 76 lety): nákladem obce (cca 9 

tisíc korun) byl zařízen telefon do naší obce. 

Hovorna umístěna u p. Václava Čejpy, 

obchodníka čp. 15 a obdržela čís. 109 (Nové 

Město nad Metují). O zřízení telefonu se 

zvláště zasloužil místostarosta Václav 

Brych, čp. 20, který vždy dovedl najíti cestu 

na pravé místo a vše potřebné zaříditi, což  

v této době bídy (2. svět. válka) nebylo věcí 

příliš lehkou, neboť vládlo úplatkářství 

zvláště v podobě všech možných tuků, masa 

a vajec. I to p. Brych dovedl ve prospěch 

obce sehnati a na pravé místo položiti. 

Dle pamětní knihy sepsala J. Mačková. 

 

SDH ČERNČICE INFORMUJE 

Po několika letech jsme obnovili sběr 

starého železa. Takové množství železného 

šrotu, které nám občané obce připravili před 

své domy nikdo nepamatuje. Za to jim patří 

velké dík.  

30. dubna jsme pořádali jako každý rok 

Pálení čarodějnic. Sešli jsme se před 

kostelem a za doprovodu reprodukované 

hudby prošel průvod obcí až na hřiště  

za tělocvičnou. Pro zpestření průvodu jelo  

i několik historických traktorů, vojenská 

sanitka a několik naleštěných kabrioletů 

místních podnikatelů. Zásluhou deštivého 

počasí jsme mohli zapálit připravenou 

kupu, na které byla veliká čarodějnice. 

Občerstvení bylo zajištěno tak se sedělo  

a bavilo do večerních hodin. 

18. května se odehrála na hřišti tradiční 

soutěž okrsku v požárním útoku O pohár 

starostky a již druhým rokem jsme byli 

hostiteli soutěže NHPL. Pro všechny týmy 

to byla startovací soutěž do sezony a větrné 

počasí připomínající spíš vysokovské 

závody (známé svým silným větrem) 

zamíchalo pořadím, kdy záleželo spíš  

na náhodě a ne na výkonnosti družstva. 
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Ženy z Černčic se na domácí půdě 

nenechaly zahanbit a jak první startovaly, 

tak se první i umístily. Muži s poskládaným 

družstvem z nováčků a starších zkušených 

závodníků se umístili na krásném šestém 

místě. Občerstvení bylo opět výborně 

připravené a počasí bylo příjemné, někteří 

slavili až do pozdního odpoledne. Už 

v pátek 17. května se totiž konala okrsková 

soutěž ve Vrchovinách, kde ženské 

družstvo žen vyhrálo zlato a muži byli třetí. 

K oslavě byl pádný důvod. 
 

 
Vítězné družstvo žen. 

SDH Černčice 

UKLIĎME ČESKO 2019 

V naší obci se uklízelo Česko již popáté! 

Sešli jsme se v sobotu 6.dubna na bývalém 

hřišti u rybníka. I přes pár dešťových kapek 

nás přišlo požehnaně. Dobrovolníci měli 

nachystané rukavice a pytle na odpad, které 

jsme dostali od organizátorů největší 

dobrovolnické akce v naší republice. Jedna 

parta vyrazila již tradičně vysbírat příkopy 

směrem na Nové Město nad Metují, další  

na Bohuslavice a Vršovku. Menší děti se šly 

s rodiči projít obcí. Čolci vysbírali les pod 

vesnicí a odpad rovnou třídili do speciálních 

tašek, které jsme dostali v rámci projektu 

minulý rok. 

Velký dík patří dobrovolníkům, kteří nám 

pomohli v rámci procházek se svými 

čtyřnohými členy rodiny. Na Homoli 

„pejskař“ v rámci procházek uklidil celý 

les. Druhý při venčení psů vysbíral odpadky 

kolem řeky Metuje. Další vysbíral příkopy 

okolo pomyslného trojúhelníku směrem na 

Osíček. Víme, že osob, kterým není 

lhostejné v čem žijeme, je u nás ve vesnici 

mnohem více. O naše prostředí se starají 

během celého roku často téměř 

nepozorováni. Patří jim náš velký obdiv. 

Místo nadávání se nebojí jít a něco proto, 

aby se nám tu dobře žilo, udělat.  

V okolí viaduktu směr na nové Město nad 

Metují nám pomohla parta dobrovolníků 

z Krčína, kteří nám nechali vzkaz:  

 

„…V sobotu 6. dubna jste na to v 

Černčicích nebyli sami. K akci Ukliďme 

Česko jsme se připojili i v Krčíně a ve třech 

lidech jsme uklidili okolí autobusové 

zastávky Osma a bez ohledu na současnou 

katastrální hranici vysbírali oba příkopy 

směrem na Černčice v úseku 1,5 km. Mezi 

spoustou nalezených pokladů kralovaly 

krabičky od retek, petky a flašky od kořalky. 

Nejčastěji nalezeným exemplářem byly 

půllitrové lahve od jemné arktické vodky, 

kterých jsme nasbírali víc než 40 ks.“  

                                                Jirka Hladík. 

 

Každý rok si říkáme, že to ten příští bude 

lepší a odpadků tolik nebude. Musíme 

přiznat, že se situace lepší. První roky jsme 

zvládli vysbírat pouze příkopy u hlavní 

cesty. Nyní se podařilo téměř nemožné,  

a to uklidit v rámci celého katastru. Prosím, 

važme si toho a chovejme se k přírodě tak, 

jako by to byla naše nejmilejší zahrada. 
 

 
Odpad z okolí řeky Metuje. 

 

UKLIĎME ČESKO V ČÍSLECH. 

51 dobrovolníků, 860 kg odpadu. 

KAŽDÝ KOUSEK UKLIZENÉ 

PŘÍRODY MÁ SMYSL.  

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili! 

 

Za Spolek přátel Černčic M. Poláčková 
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JAK SE LÉČÍ ZVÍŘÁTKA 

Mateřskou školu navštívil veterinární lékař 

z Českého Meziříčí. Všichni jsme ho  

s napětím očekávali, protože přišel 

pohovořit o zvířátkách. Děti chtěly vědět, 

která zvířátka léčí, jak a čím je uzdravuje. 

Dověděly se, že existují ordinace  

a nemocnice. Léčit zvířátko není vůbec 

jednoduché, protože se bojí a u velkých 

zvířat je zapotřebí hodně síly. Pan 

zvěrolékař chodí i očkovat, ošetřoval  

i želvu. Na závěr si děti odnesly poučení, 

aby nehladily cizí kočky a pejsky, o domácí 

zvířátko se hezky staraly a pamatovaly,  

že zvířátko není hračka. 

   Dagmar Brichová, 

vedoucí učitelka MŠ 

 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

„DEN S KNIHOU“ 

Aby získávání nových poznatků pro žáky 

nebylo jednotvárné, zařazujeme projektové 

dny. Tématem toho letošního byl „Den 

s knihou“. Projekt jsme zaměřili na podporu 

čtení knih, na seznámení se s dětskými 

autory a ilustrátory a na rozvoj přednesu 

poezie.  

Každý žák se měl naučit báseň podle svého 

výběru a 30. dubna proběhla soutěž. 

Všichni se vzorně připravili a paní učitelky 

měly těžký úkol při vyhodnocení těch 

nejlepších. První místo získali Sebastian 

Holada, Natálie Polášková, Kristian 

Masaryk a Tereza Hoffingerová. 

Potom následovala práce na stanovištích. 

Na prvním stanovišti se žáci ocitli v galerii, 

kde vítr rozházel obrázky a knihy, žáci měli 

za úkol je roztřídit podle jména ilustrátora. 

Potom se od paní učitelky dozvěděli 

zajímavosti o jednotlivých malířích. V další 

místnosti je čekal rozbitý obraz, který měli 

poskládat a určit, kdo obraz namaloval  

a v poslední místnosti galerie byly 

vystaveny obrazy a žáci doplňovali autora 

děl. 

U druhého stanoviště se seznámili 

s nejznámějšími knihami české i světové 

dětské literatury. Navštívili knihovnu, kde 

skřítek promíchal úryvky z knih, název  

a spisovatele. Úkolem bylo přiřadit 

k úryvku správný název i autora.  

 
Na posledním stanovišti se dozvěděli  

o historii a vzniku knihy. Paní učitelka 

žákům ukázala fotografie psaní na 

hliněných a dřevěných deskách, opisování 

knih mnichy a dozvěděli se  

o J. Guttenbergovi, vynálezci knihtisku. 

Ukázala jim různé druhy knih i to, jak kniha 

vznikne. 

Ověřili jsme si, že dětské knížky by měly 

být nedílnou součástí dětského života. 

Ukázkami knih, zajímavých úryvků, 

poznáváním obrázků jsme se snažili u dětí 

vzbudit zájem, touhu si knihu vzít do ruky, 

prolistovat, prohlédnout si ji, případně 

přečíst. Snad se nám to povedlo. 

Mgr. Miroslava Ježková, řed. školy 

 

DUHA ČOLCI ČERNČICE 

Příroda je pro nás jeden velký učitel. 

S našim přírodovědným oddílem trávíme 

většinu času venku. Nejmenší batolata 

objevují svět z trochu jiné perspektivy ale  

o to důkladněji, ti nejstarší půjdou 

zanedlouho na střední školu a jsou 

nenahraditelnými pomocníky. 

V rámci projektu „Čolci pomáhají přírodě“ 

rozmísťujeme příbytky pro ptáky, ještěrky, 

ježky, ale také hmyzí domečky pro 

všelijaká hovádka boží. Třetím rokem 

pozorujeme život v tůňce, která vznikla  

na místě podzemního pramene v rámci 

projektu 72 hodin v roce 2016. Bezpečně 

odtud poznáme hlas skokanů skřehotavých 

a rosniček. Obojživelníků z naší přírody 
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enormně ubývá, učíme se je nejenom 

poznávat ale také hlavně chránit. 

Baví nás pozorovat přírodu a dělat pokusy. 

Proto jsme se letošní rok stali 

spolupořadateli doprovodného programu 

soutěže Českého svazu ochránců přírody 

„Zlatý list“ v nedalekém Novém Městě nad 

Metují. Téma bylo „KOLEM VODY“. 

Akce se konala 25.dubna 2019 na krásné 

zahradě ZŠ Komenského. Zahrada v místní 

škole je ukázková, můžete zde zažít bosou 

chůzi po smyslovém chodníčku, odpočívat 

u jezírka nebo díky hmyzímu hotelu 

pozorovat včelky samotářky.  

Během dopoledne k nám přišlo kolem 200 

dětí z prvního stupně místních škol. Děti  

a vedoucí z našeho oddílu pro ně měli 

nachystané pokusy, pozorování, poznávání 

ryb a povídali jsme si i o tzv. „virtuální 

vodě“. Vodní program byl doplněný 

výrobou hmyzích domečků pod vedením 

ředitele muzea Jirky Hladíka a pana učitele 

Kašpara ze ZŠ Krčín. Ve stejné době 

nedaleko nás dalších sto dětí plnilo úkoly 

soutěže Zlatý list, kterou má již tradičně na 

starost pan učitel Nýč ze ZŠ Komenského. 

 
Pokus „Jak pijí rostliny“ a pozorování 

mikroskopem. 

Největším zážitkem pro nás bylo to, že jsme 

mohli ukázat, kolik věcí jde venku 

realizovat a že učení venku je parádní 

záležitost. Pokusy s vodou byly za slunného 

a teplého počasí oblíbené. Venku v přírodě 

je toho tolik k vidění a k prožívání!  

Zdraví DUHA Čolci z Černčic. 

Vedoucí oddílu M. Poláčková, M. Pavlová. 

KŘESŤANSKÝ SLOUPEK 

KÁVA A HRNÍČKY 

Skupina bývalých studentů navštívila svého 

starého univerzitního profesora. Během 

odpoledne spolu debatovali, ale zprvu 

veselý rozhovor se pomalu změnil  

ve stížnosti na zátěž v zaměstnání i v životě. 

Starý profesor nabídl všem kávu, odešel  

do kuchyně a vrátil se s velkou vonící 

konvicí a tácem plným šálků. Bylo jich 

dokonce víc, než studentů – porcelánových, 

plastikových, skleněných i křišťálových. 

Některé vypadaly úplně obyčejně, některé 

dokonce velmi draze, jiné výjimečně 

originálně. Pan profesor své bývalé žáky 

vybídl, aby si nalili kávu. Když měli všichni 

studenti vybrané hrnky s kávou ve svých 

rukách, profesor jim řekl: „Jestli jste  

si všimli, vybrali jste si ty nejhezčí  

a nejdražší hrnky a ty obyčejnější jste 

nechali na tácku. I když je samozřejmě 

přirozené, že pro sebe chcete jen to nejlepší, 

je to hlavní příčina vašich problémů  

i vašeho stresu. Vždyť to, co jste  

ve skutečnosti opravdu chtěli, byla káva,  

ne hrníček, ale podvědomě jste sáhli po těch 

nejlepších a dokonce jste se i podívali, jaké 

hrníčky si vybrali ti ostatní. Přemýšlejte  

o tom!“ 

Život je jako káva a zaměstnání, peníze  

a společenské postavení jsou hrníčky. Jsou 

to jen nástroje, které kvalitu života nemění. 

Občas, když se zaměříme na hrníček, 

zapomínáme si vychutnat kávu, kterou  

v něm máme. Takže - nenechte hrníčky, aby 

řídily váš život, ale soustřeďte se raději 

hlavně na tu kávu. 

H.Nováková 
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Svatojánské čarovné koření. 

Chtělo-li děvče vědět, za koho se provdá, 

natrhalo v předvečer svátku Jana Křtitele 

(24.6.) devatero kvítí (kopretinu, růži, 

smolničku, chrpu, rozchodníček, čičmu-

díček, mateřídoušku, fialku a zvonek), a to 

aniž by při tom promluvilo nebo se ohlédlo. 

Večer si devatero kvítí dalo pod hlavu pod 

polštář a ve snu se jí prý zjevil její vyvolený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Mačková (www.koreni.cz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ  

A SPORTOVNÍ AKCE 

31. srpna 

SPORTOVNÍ DEN 

8. září 

POSEZENÍ S DŮCHODCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení občané, budeme vděční za zapůjčení dobových fotek černčických domů nebo jiných 

materiálů, za Vaše podněty a náměty. 

Příští číslo zpravodaje vyjde v říjnu 2019. 

Redakce: Mgr. Jaroslava Mačková, Mgr. Markéta Poláčková, fotografie: Hana Netíková 
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