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1. číslo roku 2020

XIV. ročník

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTYSE
Dobrý den vážení spoluobčané,
předem mi dovolte, abych se omluvil za pozdější vydání zpravodaje. Nejdříve jsme jeho vydání kvůli koronavirovým omezením posunuli na konec
června, ale do toho nám bohužel vstoupila nemoc redaktora pana Etrycha (přeji brzké uzdravení), naštěstí se povedlo najít náhradní řešení, a tak se
konečně letní černodolský zpravodaj dostává do Vašich rukou.
Po náročném začátku jara se začínají věci
vracet do starých kolejí. Doufám, že nouzový
stav se již nebude opakovat, a tak budeme
moci po nucené přestávce žít tak, jak jsme byli
zvyklí. No, i když ponechat si jisté zvolnění
v tom našem každodenním shonu by nebylo
na škodu. Uplynulé měsíce daly jistě každému
zabrat a já si hlavně velmi vážím toho,
že ve stínu někdy až příliš používaného
slova „koronavirus“ nezanikla slova slušnost,
odpovědnost a solidarita.
Dopady vládních opatření se projevují
i na rozpočtu městyse. Podle předběžných
odhadů se předpokládá propad našich daňových
příjmů o zhruba 2,5 až 3 miliony korun.
Tato skutečnost se odráží i na plánovaných
investičních akcích. Některé je třeba rozložit
do příštích let, jiné například omezit co
do rozsahu. Společně s přípravou a realizací
letošních investičních akcí je nutné pracovat
i na přípravě projektů, které by se měly

uskutečnit v letech následujících. Vzhledem
k tomu, že z minulosti skoro žádné projekty
„v šuplíku“ připraveny nejsou, je nyní na nás
i v této tíživé finanční situaci toto napravit.
Vláda obcím slibuje dotace s navýšeným
podílem státu v rozsahu až desítek miliard,
„čímž příjmy o něž obce přijdou v souvislosti
s koronavirovými příspěvky drobným
podnikatelům a společníkům malých
společnostní, stát bohatě v dotacích vrátí“
uvedl Babiš. Zmínil například podporu
oprav komunikací, chodníků či vodovodů
a kanalizací. „To vše jsou požadavky na stole
od obcí, kterým my chceme vyhovět,“ dodal.
Pro nás to znamená hlavně přípravu projektů
pro realizaci důležitých investičních akcí
(např. vodovod po celé Čisté, postupná
rekonstrukce náměstí v Černém Dole,
rekonstrukce a přístavba ZŠ, zahrady ZŠ a MŠ,
oprava kostela ve Fořtu, oprava hřbitovní zdi
v Černém Dole, výstavba chodníků a stezky

pro pěší z Černého Dolu do Čisté na křižovatku
a do ATC, opravy komunikací a mnoho dalších).
Jen ti připravení mohou získat případné
finanční prostředky z dotací, bez kterých
není možné většinu zamýšlených investic
zrealizovat. Doufám, že se ekonomická situace
postupně zlepší a bude tak možné všechny
nebo alespoň většinu plánů uskutečnit.
Před námi je druhá polovina léta, a mé
přání je, aby bylo teplejší a ať ho prožijme
v klidu a v pohodě ve společnosti rodiny,
známých a přátel, a hlavně bez jakýchkoli
nařízení a omezení.
Krásné a pohodové léto všem.
Přeji pevné zdraví,
Váš Josef Pánek, starosta

KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON
20. červen 2020 odstartoval v Trutnově již 7. ročník „Krakonošova cyklomaratonu.“

foto: Lukáš Augustin

Více informací na http://www.biketourkrkonose.cz/krakonosuv-cyklomaraton/uvod-1/
ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz
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Z ÚŘADU MĚSTYSE / SOVK

MESTYS ČERNÝ DUL
...informace z Úřadu městyse Černý Důl

Vážení občané, letní vydání zpravodaje je tu a Úřad městyse se s vámi znovu podělí o události,
které se za poslední půl rok v našem městysi staly, nebo které městys plánuje.
V měsíci únoru jsme do řad pracovníků
městyse přivítali p. Sýkoru, který nahradil svého
předchůdce p. Vágnera. Technické služby
tak i nadále skýtají 3 pracovníky na hlavní
pracovní poměr.
V březnu otřásl nejen naší republikou
Covid – 19. V této nelehké době se ukázalo,
jak jsou někteří naši občané solidární,
nápomocní a ohleduplní. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří se zapojili, ať už šitím
roušek, nakupováním potravin a léků pro
seniory, nebo dodržováním bezpečnostních
opatření. Ukázalo se, že si nejsme vzájemně
lhostejní a umíme si pomáhat.
V souvislosti s koronavirem se však v letošním
roce neuskutečnil Den městyse. Na přípravu této
akce je třeba vyvinout úsilí, práci a čas mnoha
lidí, a to nebylo v době karanténních opatření
možné. Předem děkujeme za pochopení.

V dubnu došlo ke změně otevírací doby
sběrného dvora v Čisté v Krkonoších.
Odpady zde můžete odložit každý pátek od 8:00
do 16:00 hod. a každou sudou sobotu od 8:00
do 12:00 hod. Zároveň došlo k přesunu
tříděných kontejnerů od Staňků v Čisté
v Krkonoších za budou MŠ. Věříme, že se
tento krok pozitivně odrazí a kontejnery
nebudou přeplňovány komunálním odpadem
„migrujícími občany“, kteří je měli u hlavní
komunikace tzv. na dosah.
Na začátku měsíce června proběhla na ÚM
schůzka s MUDr. Mlynárikem za účelem
budoucího provozování ordinace v Černém
Dole. Od občanů městyse se k nám dostávaly
stížnosti ohledně absence p. doktora během
ordinační doby. MUDr. Mlynárik nechce ukončit
svou činnost v Černém Dole, nicméně trvá
na změně otevírací doby. Pana doktora tak

v ordinaci nově zastihnete každý čtvrtek v čase
od 7:00 do 8:30 hod. (podle návštěvnosti
i později). V tomto čase se lze také na konkrétní
hodinu telefonicky objednat. V případě, že se
v ordinaci po 8:30 hod. nebude vyskytovat
žádný čekající pacient, odjede pan doktor
do své ordinace do Vrchlabí.
Na závěr, snad všechny z nás potěšilo před
létem již dlouho očekávané zrušení plošné
povinnosti nosit roušku či jinou ochranu
úst a nosu ve všech venkovních i vnitřních
prostorách. Povinnost nošení roušek tak zůstane
výhradně v lokálních ohniscích
se zhoršenou epidemiologickou situací.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem krásné
léto plné pohodových chvil a odpočinku.
Lucie Pieschelová
tajemnice ÚM

SVAZEK OBCÍ VÝCHODNÍ KRKONOŠE
aneb jak jsme postavili koronavirové epidemii

Již několik měsíců zažíváme situaci, s kterou
se nikdo z nás zatím nesetkal. Situaci, která
je pro všechny nová, v mnoha ohledech
nepřehledná, a která významně ovlivnila
životy většiny z nás. I přes ztíženou situaci,
způsobenou virem COVID 19, jsme se však
v rámci Svazku obcí Východní Krkonoše
neuchýlili do karantény, a i nadále pokračovali
v práci, která se však ubírala jiným směrem,
než je naše běžná denní agenda.
Koncem března nás kontaktovala společnost
3D Obiecto s tím, že disponují 3D tiskárnami
a tisknou ochranné štíty. A jelikož v počátcích
koronavirové epidemie nebyly ochranné
pomůcky k dostání, během několika málo
dnů už byli zahlceni prací natolik, že nestíhali
přijímat objednávky. Obrátili se pro to na nás
(Svazek obcí Východní Krkonoše), abychom
převzali organizační část celého výrobního
procesu. Téměř okamžitě jsme na spolupráci
přikývli a spustili tak nevídaný kolotoč...
Během velmi krátké doby jsme byli nuceni
vytvořit systém objednávek, logistiky, výroby,
systém skladových zásob, ale také rezervovat
notlivých
a objednávat materiál na výrobu jednotlivých
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komponent, ze kterých se štít skládal, zajišťovat
dobrovolníky, ozonaci již kompletních štítů,
a hlavně informovat instituce, pro které
byly pomůcky určeny. Jakmile se zpráva
o dostupnosti ochranných pomůcek začala
šířit, strhla sebou obrovskou vlnu nenasycené
poptávky a my nestíhali zvedat neustále zvonící
telefony. Štěstí při nás však stálo a během dvou
dlouhých pracovních dnů se nám podařilo
vytvořit fungující systém a my mohli začít
odevzdávat první vyrobené štíty.

stojí dokončení dotace „Zábavné vzdělávání“,
financované ze Státního fondu životního
prostředí. V rámci této dotace vznikla brožura,
vzdělávací pracovní sešit a pexeso. Brožura
je provázaná přes QR kódy na webové mapy,
díky kterým je plánování výletu po východních
Krkonoších ještě jednodušší. Dále se v ní dozvíte
spoustu zajímavostí o obcích spadající do SOVK.
Brožury i pracovní sešit budou během léta
zdarma k dostání na turistických informačních
centrech.

Ochranné pomůcky putovaly většinou
do nemocnic, soukromým lékařům, do domova
důchodců, pečovatelské službě, horské
záchranné službě, do škol, ale také například
do věznice Odolov. Během nouzového stavu se
nám podařilo vyrobit a odevzdat neuvěřitelných
2 500 ks ochranných štítů a téměř 500 ks
ochranných brýlí. Nejen že jsme alespoň
z části pomohli v boji proti viru COVID 19,
ale hlavně se nám podařilo sestavit výborný
tým odhodlaných a zapálených lidí.

Dále se také již druhým rokem zabýváme
dotací s názvem „V rámci SOVK myslíme
strategicky“, kterou financuje Operační
program zaměstnanost, jejímž výsledkem
budou strategické dokumenty pro jednotlivé
obce. V této záležitosti nás koronavirová
epidemie značně zdržela a budeme tak nuceni
požádat Ministerstvo práce a sociálních
věcí o prodloužení termínu k dokončení
dotace. Díky této dotaci však vzniknou
například i nové webové stránky Svazku obcí
Východní Krkonoše, které budou informovat
veřejnost o realizovaných projektech, ale také
o událostech z našeho regionu.

I když nám výroba ochranných pomůcek
zabrala většinu našeho pracovního času, museli
jsme věnovat i práci Svazku. Za zmínku jistě

...s opravdovým kouzlem hor!
www.cernydul.cz
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Nacházíme se všichni v nelehké situaci. Navzdory všemu, musím s velkou hrdostí konstatovat, že zaměstnanci školy ani na chvilku nezaváhali
a přizpůsobili se okamžitě dočasně jinému fungování školy. Dovolte tedy malé shrnutí za poslední čtvrtletí školního roku a poděkování všem ze
školy a z městysu za klidné překlenutí koronavirové doby. Doufejme, že nejhorší je za námi a bude už jen lépe.
Hned po uzavření škol jsme se pustili do šití
ochranných roušek. Rozdali jsme jich přibližně
500. Velmi touto cestou děkujeme Miletě Černý
Důl, ta nám darovala látky na šití. Černodolští
hasiči byli zase ochotní roušky distribuovat.
Šili jsme roušky i pro hasiče z Libereckého
kraje. Městys Černý Důl se školou úzce
komunikoval, hlídali zásoby dezinfekce a včas
nám ji vždy dodali, zajímali se o naše potřeby.
Ve škole i ve školce se provedly práce, které
byly plánované na letní prázdniny. Z těch
nejdůležitějších: výměna podlahové krytiny,
nové vchodové dveře, nový nábytek. Všichni
zaměstnanci se podíleli na dezinfekci a úklidu
budov, na renovaci herních prvků. Ve škole
proběhl generální úklid půdy a kůlny. Velmi
děkujeme panu Koulovi a jeho partě, protože
vše pomohli naložit a odvézt. A nebylo toho
zrovna málo! Po společné dohodě s panem
starostou, jsme zadali vytvoření studie
na přístavbu školy a škola zadala studii
na renovaci školních zahrad. Obojí pomalu
vzniká a do budoucna budeme hledat
způsoby, jak tyto sny realizovat.
Když bychom chtěli zeširoka
charakterizovat pedagogickou činnost
naší školy a školky, můžeme říct, že si
uvědomujeme, že připravujeme žáky pro
život v 21. století, kdy budou potřebovat zcela
odlišné dovednosti, než jsme byli doposud
zvyklí. Tomu se snažíme přizpůsobovat
naši pedagogickou práci. Klademe důraz
na vnitřní motivaci žáků, smysluplné učení,
samostatnost a zodpovědnost.
Zavření škol jsme pojali jako výzvu pro
nás učitele, i pro rodiče a žáky, jak zlepšit
vzájemnou komunikaci a spolupráci. Právě

dobrá komunikace a schopnost spolupráce
patří k důležitým vzdělávacím kompetencím.
Ve škole jsme zahájili takzvanou „distanční
výuku“. Tento způsob vyučování nás všechny
posunul v umění využívat nejrůznější
digitální technologie. Stanovili jsme pravidla
k používání videokonferencí, zavedli jsme
pevný rozvrh vysílání. Využívali jsme týdenní
plány učiva, se kterými byli žáci již zvyklí
pracovat. Všichni naši žáci měli možnost 2x
až 3x týdně se zúčastnit on-line výuky a vidět
se tak alespoň na dálku se svými učiteli
a spolužáky. Některé děti využily i možnost
zapůjčení IC techniky a tak jsme docílili 100%
účasti na našich videokonferencích!

Ve školce paní učitelky informovaly rodiče
o vývoji situace pravidelně emailem, zájem
o opětovné otevření školky jsme zjišťovali přes
elektronický dotazník a také se uskutečnila
video rodičovská schůzka. I ve školce chystaly
paní učitelky dětem práci pro ukrácení
volného času a pro inspiraci – Černodolský
předškoláček, který pravidelně vycházel
na webu školy a facebookových stránkách.
Způsob práce „na dálku“ kladl velké nároky
na učitele, na jejich přípravu. Jsme si ovšem
i plně vědomi, že největší tíha odpovědnosti
v nové situaci ležela na rodičích. Již dříve
bylo naším cílem více komunikovat s rodiči
a více je zapojit do života školy. Na to byl
teď ten správný čas a musíme říci, že se
nám spolupráce dařila a tak to i zůstane.
Každopádně rodičům patří náš veliký dík.
DĚKUJEME!
Konal se i zápis do naší základní i mateřské
školy. V tomto školním roce jsme vsadili
na reklamu a informovanost okolí Černého
Dolu o naší činnosti. Můžeme zhodnotit, že
se „kampaň“ vyplatila. Máme zapsané i děti
z blízkého okolí. Najdou si nás ty rodiny, které
upřednostňují rodinný kolektiv dětí a náš styl
práce.

Děti mohly využívat i různé zábavné úkoly
a inspirace k trávení volného času, případně
odkazy na výuková videa, vše jsme pravidelně
vkládali na naše webové stránky a facebook.
Plnění těchto úkolů bylo dobrovolné, přesto
se mnoho žáků s nadšením zapojilo.

FOTO - MASOPUSTNÍ PRŮVOD ZŠ ČERNÝ DŮL

Všichni jsme cítili, že nám situace nebyla
příjemná a o to více se nyní těšíme na návrat
k běžnému provozu školy, kdy se budeme
moci zase společně učit v kruhu našich
kamarádů a společně sdílet naše úspěchy
i případná zaváhání.
Tak na shledanou v září 2020.
Naďa Bachtíková, ředitelka ZŠ a MŠ

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji mnohokrát paní
Soně Šťastné a také rodině
Pluhařových, že mi v době
koronaviru ochotně
obstarávali nákupy a poštu.
Hana Farská
seniorka z Čisté

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz
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Z KRONIKY A HISTORIE
...ohlédnutí do minulosti a dějinných událostí městyse
HISTORIE ČERNÉHO DOLU
Zdroj: nalezl p. Doubek z Čisté pod starými fotkami, autor neznámý, rok sepsání asi 1977
1950 - první asfaltová silnice v obcích
1383 - počátek dobývání železné rudy
1914 - zavedena elektrifikace v obcích
1920 - celkem jen v Černém Dole 1 100 obyvatel 1954 - založení JZD v obcích, počátek
(Neudorf) Nová Ves - první zmínka v kronice
společného hospodaření - problémy
1920 - do tohoto roku dojížděly do Černého
o Černém Dole - rýžování zlata a stříbra
s přesvědčováním hospodářů ke vstupu
Dolu 2x denně poštovní vozy (ale z jedné
(Stříbrný potok); vyrýžované zlato a stříbro
1959
- první zdravotní středisko ustaveno,
fotografie víme, že poslední jízda poštovního
bylo odváženo do Kutné Hory povozy
mělo
krátké trvání
povozu
s
koňmi
se
konala
31.
5.
1929)
1564 - Černý Důl povýšen na město - panovnicí
1960
založení Československých státních
1925
počátek
stavby
vodovodu
a
silnice
Vrchlabí a okolí byla vystavena privilegia
statků
v Čisté - přičlenění Černého Dolu
na
Hofmannovy
boudy
pro horníky, zlatokopy; privilegia nepatřila
a
Fořtu
1926
počátek
vyučování
ve
Fořtě
na
tomto
ostatním osazencům obce; v tato léta byl
1960 - zrušení okresu Vrchlabí a přesun
panství, které bylo rozlehlé, sahající až
zřízen v Černém Dole hornický soud
na Trutnov
po
Studenec
1607 - v těchto letech byla nejvyšší těžba,
1963
- znovuotevření dalšího lomu v dnešní
1928
zřízena
první
autobusová
linka
2x
denně
později upadávala, hlavně pak ve třicetileté
podobě
a místě s větší perspektivou a vyšší
směr
na
Hostinné;
jednotlivé
obce
se
skládaly
válce; byly prováděny další pokusy v minulém
výtěžností
na
jejich
stavbu
a
provoz
(cca
42
000
Kč)
století, ale bezvýsledně; celkem se těžilo na 20
1969 - výstavba požární zbrojnice
1930 - výstavba a provoz kina v Černém Dole
místech obce a okolí
v Černém Dole
1934 - stávka v Menčíkově továrně proti
1651-1652 - vypuklo povstání ve Fořtě
1969
- počátek výstavby koupaliště a začátek
nastolenému fašismu - vůdci sociální
proti pokatoličtění, to znamená, že kostel
výstavby
přeložky křižovatky v Čisté
demokraté a komunisté - většina zastoupených
byl ze začátku budován jako protestantský
1970
znovuzřízení
zdravotního střediska,
lidí v těchto stranách
a po tomto povstání byl již dobudován jako
rovněž
krátké
trvání
1945 - osvobození obcí Čistá - Černý Důl - Fořt,
katolický
1970-1971 - výstavba 7 mostů směr na hory,
1736 - první školní budova - dřevěná v Černém zřízení národní správy v závodech, zřízení
náklady
400 000 Kčs
národních výborů, akčních výborů Národní
Dole
1972
výstavba
veřejného osvětlení do Fořtu
fronty
1775 - povstání Vrchlabí - Černý Důl, kde 2
1972 - výstavba požární zbrojnice v Čisté
1945
k
1.
1.
1945
celkem
1
006
obyvatel
vůdci byli z Černého Dolu (mlynář Erben, Graf)
1974 - dokončení a otevření koupaliště v Čisté
Černého Dolu, po odsunu Němců k 7. 8. 1945
proti vrchnosti, proti hladu
1975 - rekonstruované zdravotní středisko
592 obyvatel
1850 - zřízena první četnická stanice 1948 - znárodnění veškerých průmyslů v obcích společně se zubním - trvá dosud
financnictví
1975 - rozšíření rozhlasu na Fořt
1950 - první vyhodnocení obce Černý Důl 1860-1870 - počátek vápenictví - majitel
1976 - 980 obyvatel sloučené obce
vzorná obec, počátek dolování uranu
Renner, výstavba pecí na pálení vápna,
Karolina Boková
v Černém Dole
vápenec se převážel i na výstavbu kasáren
do Josefova a Hradce Králové
1874 - postavena tkalcovna (200 stavů),
barvírna, dnes Mileta Menčík, další průmysl
- brusírna dřeva, papírna, pila a další objekty
a živnosti
1873 - výstavba školní budovy v Čisté
(Lauterwasser)
1874 - školní budova v Černém Dole na tomto
místě je dodnes
1880 - započato s první těžbou vápence
v Černém Dole
1880 - výstavba další kruhové pece a převážení
vápence do Vrchlabí, toto se provádělo
v pozdějších letech ke konci 18. století
1882 - výstavba Hrnčířské školy
1887 - vystaven další objekt - továrna za kinem
(Menčík) a závod na kraji Černého Dolu
1902 - první sloučení a přidělení některých
osad k Černému Dolu - Liščí hora - Bönischky,
Zrcadlovka a horské osady dodnes patřící
Historické foto – i takto vypadala zima v Černém Dole.
k Černému Dolu
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SPOLKY / KLUBY / SDRUŽENÍ

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

DOBROVOLNÍ HASIČI
...SDH Čistá v Krkonoších

Výjezd č. 1 - 29. 1. 2020 jednotka vyjela
k výbuchu neznámého předmětu
v Černém dole
5. 2. 2020 jednotka vyjela ke spadlému
stromu v komunikaci na křižovatce v Čisté
10. 2. 2020 jednotka dnes od 13 do 18 hod.
zasahovala u 12 spadlých stromů jeden strom
byl vytažený z potoka a jedné poničené střechy
5. 3. 2020 jednotka se zúčastnila taktického
cvičení v Jánských Lázních zkouška
regulačního ventilu na využití požární
vody na zasněžování
6. 3. 2020 sbor pořádal tradiční hasičský ples
14. 3. 2020 jednotka vyjela k dopravní nehodě
směr Hofmanovy boudy
4. 4. 2020 jednotka byla požádána o pomoc
s odchytem papouška, který se nacházel
na stromě ve 12ti metrové výšce
6. 4. 2020 jednotka rozvážela do všech
domácností dezinfekční prostředky, některé
členky šily roušky
6. 4. 2020 jednotka vyjela k požáru kuchyně
ve 12ti patrové budově ve Vrchlabí
16. 4. 2020 jednotka vyjela kpožáru lesa
v Rudnickém Bolkově u Trejbalovy chaty
27. 4. 2020 jednotka vyjela k požáru
porostu v Čisté
Matěj Seifert

MOTOSPORT - RACING TEAM ČERNÝ DUL
Ahoj kamarádi, přátelé a příznivci našeho týmu. Letošní závodní sezóna, kvůli celosvětové situaci s koronavirem, nezačala příliš dobře. Veškeré
plánované závody, tréninky a soustředění byly bohužel zrušeny. Tréninkové tratě a sportovní areály, uzavřeny. Doufejme, že vše se už v dobré
obrací a brzy se vrátíme do normálu.
Koncem května se nám už rozjely první
Uhlířské Janovice. Na těchto prvních dvou
gratulujeme a přejeme spoustu dalších
úspěchů a hlavně ve zdraví a bez úrazů.
závody a někteří členové našeho týmu už
závodech se se ctí poprali o přední pozice.
Všem našim partnerům, sponzorům
získali první vavříny. Martin Roubal a Radim
Radim Pajer ve své třídě PČR E2 v sobotním
a fanouškům moc děkujeme za přízeň
Pajer se 6. – 7. června zúčastnili prvního
závodě obsadil 3. a v neděli 4. místo. Martin
a podporu a přejeme pevné zdraví.
závodu v seriálu CLASSIC Adrenalin-Oil
Roubal, který má skvělou formu, ve třídě
Mezinárodní Mistrovství České Republiky
PČR E3 vybojoval v sobotním i neděním
S pozdravem
Bohouš
Pajer
a Přeboru České Republiky endurosprint
závodě, 1. místo. Oběma borcům moc
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MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

KOSTEL FOŘT

KOSTEL FORT
...příspěvky Spolku pro kostel Fořt

TRADICE VÁNOČNÍCH KONCERTŮ POKRAČUJE!
Je hezké, když se lidé snaží o něco hezkého a to něco se jim daří. A když se jim to daří opakovaně, tak je to již krásná tradice.
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.
Po tomto duchovním zážitku se
Toto vše se daří Spolku pro kostel Fořt.
Jejich profesionální zpěv byl umocněn
nikomunechtělo domů a i díky zážitku
Posledním zdařilým počinem Spolku byl
nádhernou akustikou kostela a v mnohých
gastronomickému (jídla a pití bylo dostatek)
v čase adventu (14. 12. 2019) vánoční
posluchačích, kterých se sešlo okolo 100,
se mnoho návštěvníků zdrželo v kostele
koncert, při kterém nejdříve zazpívaly děti
vyvolal předvánoční náladu.
a naplnilo hlavní poslání vánoc - klid a pohodu.
ze ZŠ a MŠ Černý Důl. Děti a vánoce, to je
vždy nádherná a duši hladící symbióza a ne
Vy, kdo jste nebyli, litujte:-) Ale nevadí - za rok
jinak tomu bylo i v tento podvečer. V další
na viděnou :-)
Petr Čermák
části zazpívali manželé Voráčkovi - Iva
(soprán) a Aleš (tenor) - oba dva jsou sólisty

Více foto na https://hartanet.rajce.idnes.cz/IV.VANOCNI_KONCERT_FORT/

MYSLIVECKÁ PROCHÁZKA
Nezahálíme a vymýšlíme stále nové projekty.
Tentokrát jste s námi mohli zavítat do lesa
za poznáním. Nedělní procházka byla
doplněna odborným výkladem o myslivosti.
A tak se příchozí dozvěděli, co znamená
pojem „kazatelna“, „liz“ atd. Nakrmili jsme
zvířátka a na závěr příjemné procházky i sebe.
Rádi přivítáme i Vaše myšlenky a nápady.
Za Spolek pro kostel Fořt
Roman Skřehot, předseda
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KOSTEL FOŘT

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

PODĚKOVÁNÍ
Spolek pro kostel Fořt děkuje Štěpánu
Rybníčkovi z Vrchlabí za pomoc při zazdění
bočních dveří kostela ve Fořtu.

SETKÁNÍ BÝVALÉHO SOUZ FOŘT
Studenti a zaměstnanci bývalého SOUz Fořt se stále scházejí.
srazu o dva týdny později se sešli bývalí
Na loňském letním setkání absolventů
zaměstnanci SOUz Fořt. Schází se dvakrát
oboru farmář/farmářka se spolu s učiteli
do roka a vždy se na popovídání všichni těší.
vzpomínalo na zašlé časy. Bývalí studenti,
Zázemí obě události našly v areálu kempu
dnešní podnikatelé a soukromí farmáři
z okresu Trutnov a Náchod smutně posuzovali Slunečná v Čisté v Krkonoších.
současný stav budov učiliště. Na následujícím
Jana Jebavá

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
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INFOCENTRUM

ČERNÝ DŮL

INFORMACE / POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Zveme Vás na...
TURISTICKÉ, SPORTOVNÍ
A KULTURNÍ AKCE 2020
Neděle 11. října 2020, 14:00 h.
ČERNODOLSKÁ DRAKIÁDA
kde: u Skiareálu Černý Důl
kdo: Spolek Krakonoš, p. Pánek,
tel. 601 251 772, www.spolekkrakonos.cz
listopad 2020, 17:00 h.
HALLOWEN V ČERNÉM DOLE
Halloweenská stezka odvahy.
Občerstvení zajištěno.
kde: náměstí Černý Důl,
kdo: TJ Sokol Černý Důl
společně se ZŠ a MŠ Černý Důl
listopad 2020, 19:00 h.
HALLOWENSKÁ DISKOTÉKA
kde: tělocvična Čistá v Krkonoších
kdo: TJ Sokol Černý Důl
Neděle 29. listopadu 2020, 17:00 h.
SPOLEČNÉ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Společné rozsvícení Vánočního stromu
a doprovodu vánočních koled.
kde: náměstí Černý Důl
kdo: Občanské sdružení Klub důchodců,
ZŠ Čistá v Krkonoších a Městys Černý Důl,
tel. 499 435 164
Sobota 5. prosince 2020
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE A JEHO DRUŽINY
(pro místní, dle objednání)
kde: Černý Důl
kdo: Spolek Krakonoš, p. Pánek,
tel. 601 251 772, www.spolekkrakonos.cz
25. 12. - 31. 12. 2020
VÁNOČNÍ STAN
Koledy, taneční zábava, koncerty,
dětské odpoledne (hry, soutěže),
Silvestrovská diskotéka.
kde: náměstí Černý Důl
kdo: Městys Černý Důl, tel. 499 435 164
www.cernydul.cz

ÚŘAD MĚSTYSE ČERNÝ DŮL
adresa: 543 44 Černý Důl č.p. 48
telefon: 499 435 164, 499 435 276
e-mail: uradmestyse@cernydul.cz
IČ/DIČ: 00277720 / CZ00277720
v budově úřadu městyse sídlí také:

Turistické Informační Centrum
Muzeum Podzemí Krkonoš
Klub Důchodců Černý Důl
Knihovna městyse
ZPRAVODAJ VYDÁN 07/2020
/2020
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