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1. číslo roku 2021

XV. ročník

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTYSE
Vážení spoluobčané,
čas dovolených se nezadržitelně blíží a děti se jistě již těší na letní prázdniny. Po roce omezení a náročných životních situací, si dny volna plné
pohody a odpočinku všichni jistě zasloužíme.
Před rokem jsem psal „doufám, že nouzový
stav a všechna ta omezení se již nebudou
opakovat“ a ani v nejhorším snu, by mě
nenapadlo, co bude následovat. Všichni
už toho máme takzvaně plné zuby a není
divu po tak dlouhé době napětí a stresu
bez jasných vyhlídek do budoucna. Prosím
velmi uvážlivě filtrujme všechny informace,
které se k nám dostávají, protože různých
lží, polopravd, pomluv a vyslovených
nesmyslů je až neuvěřitelně mnoho. Situace
ve společnosti je dle mého názoru napjatá,
ale věřím, že pandemie koronaviru bude
s vyšší proočkovaností i přes různé mutace
nadále ustupovat. Doporučuji v této
situaci postupovat s rozvahou, rozumem
a odpovědností každého z nás. Vzpomeňme
společně na všechny ty, kteří se těchto
dnů nedočkali, kteří nás kvůli koronaviru
anebo za jeho přispění předčasně opustili.
V této souvislosti se pak všechny obrovské
problémy běžného života jeví
jako nepodstatné a banální.

Na podzim nás čekají nové parlamentní
volby, které doufám současnou napjatou
politickou situaci uklidní a stabilizují.
Je na každém z nás, přispět k tomu tou
správnou volbou, i když jsem si vědom,
že to nebude lehký úkol.
Mnozí z Vás jistě zaregistrovali zvýšenou
tzv. investiční výstavbu ve více částech
městyse. Jedná se z větší části o projekty
schválené již před lety, které se nyní
probouzí. Paradoxně tomu napomohla
současná situace, kdy enormně stoupá
zájem o nemovitosti v takovýchto
oblastech jako je náš městys. Naším
úkolem v této situaci, je hledat
možnosti a vytvářet podmínky pro
rozvoj a zkvalitňování služeb, a to nejen
restauračních, ale i v oblasti obchodu
(kvalitní prodej potravin aj.), volného
času, sportu a dalších. Toto by mělo
v budoucnu přispět ke zvýšení pracovních
příležitostí a také zájmu o trvalé bydlení.

Zvýšení počtu trvale bydlících lidí, hlavně
mladých rodin s dětmi je v současnosti
i do budoucna naším prioritním cílem
a já pevně doufám, že i tato výstavba
tomu napomůže.
Dovolte mi, abych vám popřál krásné
léto plné odpočinku, času s rodinou
a přáteli, grilovaček, posezení, cyklo
výletů a vycházek. Zkrátka všeho toho,
čeho jsme si v posledním roce nemohli
dopřát. Ať už budete trávit letní měsíce
kdekoli, přeji vám, abyste je prožili podle
svých představ, a hlavně ve zdraví.
Všem krásné léto, zdravou mysl
a dobrou náladu.
Váš Josef Pánek, starosta.

OCENĚNÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ
Dne 16. 6. 2021 převzali zástupci klubu důchodců plaketu za Péči o válečné hroby. Toto ocenění
jim udělil královéhradecký kraj ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR.
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Z ÚŘADU MĚSTYSE
YSE

MESTYS ČERNÝ DUL
...slovo tajemnice

Vážení občané, v tomto vydání bych vás ráda informovala o změně v oblasti odpadového hospodářství.
Současný fungující systém, kdy měla
každá domácnost smlouvu se spol. Transport
Trutnov s.r.o., jsme nuceni díky legislativě
od roku 2022 změnit a nastavit nový.
O finální podobě nového systému budete
seznámeni prostřednictvím Obecně závazné
vyhlášky, nicméně je už teď jisté, že městys
bude muset od 1.1.2022 přistoupit k výběru
místního poplatku.

(poplatky jsou stanoveny dle množství
odpadu na obyvatele obce (viz. tabulka)):

Výše místního poplatku bude záviset
na množství vyprodukovaného odpadu,
proto je nutné odpady pokud možno co
nejvíce třídit.

V praxi to znamená, že dokud bude
vyprodukované množství odpadu (směsný
a objemný odpad) v limitu do 200 kg
na 1 obyvatele za rok 2021, sazba poplatku
bude činit 500 Kč/t + skládkovné a množství
převyšující 200 kg na obyvatele bude
zpoplatněno částkou 800 Kč/t + skládkovné.
V dalších letech se pak snižuje množství
odpadu na obyvatele za základní sazbu
a naopak se zvyšuje sazba poplatku nad
tento limit.

Nový zákon o odpadech (zákon
č. 541/2020 Sb.), stanovuje mimo jiné
poplatky za uložení odpadu na skládce

Pro městys to bude znamenat rostoucí
náklady na odpadové hospodářství a bude
záležet jen na občanech městyse, jak se

budou tyto náklady vyvíjet a jaký dopad
to bude mít na výši místního poplatku.
Poplatek bude stanoven podle toho, jak
se městysi bude dařit naplňovat sníženou
kvótu množství odpadu na obyvatele.
Prosím proto všechny, aby do nádob
na směsný komunální odpad (popelnic)
nevhazovali odpady, které tam nepatří (např.
listí, větve, trávu, stavební suť, plasty, sklo,
papír, baterie atp.). Krom sběrného dvora
máme v městysi dostatečné množství nádob
na tříděný i biologicky rozložitelný odpad.
Závěrem děkuji všem, kteří správně třídí
odpady a udržují pořádek v okolí kontejnerů.
Lucie Pieschelová
tajemnice ÚM

Poplatkové období v roce
dílčí základ poplatku za ukládání

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

využitelných odpadů Kč/t

800

900

1000

1250

1500

1600

1700

1800

1850

1850

zbytkových odpadů Kč/t

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

množství odpadu na obyvatele v tunách

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,12

SLEVA NA STOČNÉM
Metodický postup pro určení dobropisu (uplatnění slevy) za vodu dodanou vodovodem pro veřejnou potřebu,
spotřebovanou odběratelem a neodvedenou do veřejné kanalizace
Pro případ, kdy na kanalizační přípojce
nemovitosti není instalováno měření
množství vypouštěných odpadních vod
a část objemu odebrané vody je odběratelem
spotřebována bez následného vypuštění
do veřejné kanalizace a nelze tedy přesně
stanovit množství takto spotřebované
vody, vydává Vodárenská společnost Lánov,
spol.s.r.o. ve smyslu § 19 zák. č. 274/2001 Sb.
tento metodický postup pro uplatnění slevy
za vodu dodanou veřejným vodovodem
a neodvedenou do veřejné kanalizace.
Postup pro uplatnění slevy:
1. Podmínkou pro slevu je množství odebrané
vody, které odběratel spotřebuje bez
vypouštění do kanalizace, v míře větší než
30 m3/rok z vody dodané vodovodem.
(viz. zák. č. 274/2001 Sb. a násl.)
JARO/LÉTO 2021
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2. Odběratel vody, který splňuje podmínku
uvedenou v odst. 1 zašle provozovateli
vodovodu a kanalizace žádost o snížení
stočného.
3. Provozovatel žádost posoudí a dohodne
s odběratelem způsob kontroly množství
spotřebované vody neodvedené
do kanalizace. Vždy bude osazen podružný
vododoměr ve vlastnictví odběratele
pro měření spotřebované vody
nevypouštěné do kanalizace. Podružný
vodoměr musí v souladu s platnou
legislativou splňovat veškeré náležitosti
platného stanoveného měřidla.
4. Provozovatel zajistí odečet stavu
podružného vodoměru v prvním termínu
pravidelných odečtů vodoměrů po letním
období.

5. Množství vody odebrané podružným
vodoměrem bude podkladem pro výpočet
slevy ze stočného za těchto podmínek:
- odběratel má řádně uhrazené vystavené
faktury za vodné a stočné a má uzavřenu
smlouvu na dodávku vody a odvádění
odpadních vod
- odběratel odebírá vodu po celé
uplatňované účetní období.
Schváleno valnou hromadou společnosti
a nabývá účinnosti dne 11. 07. 2013.
Vodárenská společnost Lánov, spol. s r.o.
543 41 Lánov 391
Vypracoval: Stránský Pavel
tel. 603226060
vodalanov@vodalanov.cz
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ZŠ A MŠ ČERNÝ DUL
Máme za ssebou zvláštní školní rok, který byl pro žáky, rodiče i učitele velmi náročný. Vlivem Covidové pandemie se výuka ve škole
přesunula po značnou část roku ze školních lavic do domácího prostředí. Všichni bez rozdílu mají můj velký obdiv, protože jsme situaci
společně zvládli výborně.
Děti ze školky musely překonat zcela
jiný režim provozu školky. Rodiče měli
přístup pouze do šaten, po určitou dobu
se nosily roušky, děti se testovaly, zpřísnila
se hygienická pravidla pro osobní hygienu
dětí i provozu školky. V době uzavření
MŠ paní učitelky pohotově vymýšleli
dobrovolné a zábavné úkoly pro děti.
S rodiči komunikovaly prostřednictvím
emailu, facebooku a nově také přes online
nástěnku Padlet.
Ve škole proběhly změny mnohem
rozsáhlejší. S pomocí rodičů se podařilo
zajistit stoprocentní účast na online
vzdělávání, škola zapůjčila IC techniku,
zajistili jsme datové připojení některým
žákům a z grantů jsme získali i notebooky
a tablety. Učitelé zahájili pravidelná
výuková vysílání, zřídili se online nástěnky.
Nový styl výuky vyžadoval značné
úsilí učitelů při přípravě online hodin,
plánování učiva, kontroly odvedené práce
či hodnocení žáků. Osvědčily se nám
a zúročily jsme dříve zavedené metody
práce jako např. týdenní mapy učiva,
sebehodnocení dětí, plánování vlastní
práce dětmi a jiné metody kritického

myšlení. Nutno říct, že velký podíl
na úspěšném vyučování v této době
měli i rodiče, zejména u mladších dětí.
Bez jejich pomoci by nebylo možné
vyučovat vůbec.

Nezaháleli jsme ani v rozvoji a modernizaci
školy. Kromě vybavení školy technikou
jsme zahájili rekonstrukci šaten, kanceláře
a začala výstavba nové učebny. Vše by mělo
být hotové do 1. září, děti se vrátí do nového
prostředí. Využili jsme dotace na výstavbu
odborné učebny, která vznikne na zahradě
školy. V tuto chvíli již probíhá projektování
venkovní odborné učebny. Nová neznámá
situace nás vedla k zamyšlení nad vzdělávací
strategií školy a započali jsme s revizí

školního vzdělávacího plánu, který by měl
odpovídat moderním trendům a vizím
ve školství – např. jsme do rozvrhu zařadili
více hodin informatiky.
Stinnou stránkou distančního
vzdělávání byla absence sociálních
kontaktů a společného školního prožívání.
Proto jsme se po návratu do školy 9.4.
zaměřili především na tuto oblast.
Bylo potřeba obnovit základní pravidla
společného soužití, pracovní návyky,
pravidla komunikace, spolupráce,
trénovat tolerantnost.
Máme za sebou velký kus práce.
I přes všechny těžkosti, které tuto dobu
provázely, se nám společně podařilo
veškeré učivo zvládnout a děti tak mohou
plnohodnotně pokračovat ve vyšších
ročnících. Všichni bez výjimky mají můj
velký obdiv.
Děkuji vám, rodiče, děti a paní učitelky,
za váš přístup a odvedenou práci. Užijte si
prázdniny a na viděnou v září!
Naďa Bachtíková
ředitelka školy

KOSTEL SVATÉHO ARCHANDĚLA MICHAELA V ČERNÉM DOLE SE PROBOUZÍ
Po náročném úklidu se zde konali hned dvě akce. Výroční mše svatá a Noc kostelů.
V sobotu 22. května 2021 od 10:00 hodin zde byla sloužena Výroční mše svatá,
sloužil jí pan farář Andrej Deniziak. V kostele se sešlo cca. 12 lidí.
V pátek 28. května 2021 od 17:00 do 21:00 hodin zde byla uspořádána akce Noc kostelů.
Akce začala besedou s paní Lenkou Ficovou kostelnicí a po celou dobu byla v kostele
výstava nalezených artefaktů kostela. Na akci přišlo přes 40 lidí.
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RIE

KAPLIČKY, SOCHY, KRÍŽKY A BOŽÍ MUKA
JSOU MLČENLIVÝMI SVEDKY ŽIVOTA NAŠICH PREDKU

Lidé, žijící před staletími ve zdejší krajině,
se snažili do svého okolí zakomponovat
i prvky a objekty, které zdůrazňovaly smysl
života. Na význačných místech tak stavěli
různé křížky, kaple, kapličky, Boží muka
či pomníky a památníky. Nacházely se
při cestách, na křižovatkách, uprostřed
obcí či před jednotlivými domy. Každý
z těchto objektů měl svůj důvod, proč
stojí na určitém místě, například z důvodu
tragické události, na oslavu konce roboty,
z hluboké víry, nebo čistě z radosti ze života.

lidové architektury, způsobil velké ztráty.
I přesto některé drobné památky přežily
až do dnešních dnů, i když mnohé
v žalostném stavu a hrozí jim zánik. Tvoří
nedílnou součást naší krajiny a jedná se

socha sv. Jana Nepomuckého,
Černý Důl u mostu nad BD Menčík

kaplička sv. kříže nad lomem,
katastr Čistá v Krkonoších
Žili svým vlastním životem a jejich historie
byla předávána nejčastěji ústním podáním,
které je dnes z velké části zapomenuto.
Mohou se k nim vztahovat pověsti,
legendy či pověrečná vyprávění. Jsou
za nimi ukryty osudy našich předků, kteří
žili ve zdejší krajině. Spoluvytvářejí místní

názvy a mnohé slouží též jako orientační
body. Bylo ctí každého zřizovatele objekt
udržovat v dobrém stavu. Starost a vazba
rodiny na určitý objekt byla ve své době
samozřejmostí. Tento stav byl narušen
odsunem německého obyvatelstva
po skončení 2. světové války. Původní
vazby k těmto drobným památkám byly
přetrhány a jen ojediněle navázali noví
osídlenci na tuto tradici. Nově vzniklé

sloup se sochou, Fořt za zámkem
o kulturní památky vysoké hodnoty, které
jsou naprostým evropským unikátem.
I Napoleon se v předvečer bitvy u Slavkova
ptal, „co ona boží muka znamenají a proč
se staví jen u nás“. Boží muka, kapličky
a kříže se staly také důležité pro vojenské
mapování. Chodívala k nim procesí, anebo

kaplička sv. Michala nad lomem,
katastr Čistá v Krkonoších.psd

křížek Čistá v Krkonoších na Šmídovce
JARO/LÉTO 2021
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národní výbory povětšinou neměly
zájem přispívat na údržbu objektů, které
považovaly za neužitečné. Velké ohrožení
památek, především sakrálních, přinesla
změna režimu v r. 1948. Památky začaly
postupně chátrat, nebo byly dokonce jako
objekty „nepřátelské ideologie“ likvidovány.
Rovněž zákaz oprav památek, především

křížek Černý Důl za garážemi
před mostem k Jámě

...s opravdovým kouzlem hor!
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s památkovým ústavem a odborníky,
vytvoření dokumentace, hledání řemeslníků
nebo restaurátorů, řídit se heslem „tradiční
řemeslo – tradiční postupy“, k restaurování
památky vždy přistupovat s pokorou
k řemeslu, materiálu a krajině. Neznalost,
nepochopení a nevnímání těchto informací
by narušilo autenticitu místa.

u nich alespoň zastavovala.
Dnešní turisté při procházkách
malebnou krajinou se opět
mění v poutníky, míjejí tyto
kříže a kapličky, jež jitří jejich
fantazii a ptají se sami sebe, co za poselství
v nich bylo ukryto člověkem, který je
vystavěl. Kapličky na mostech a můstcích
nad řekami a potůčky, kříže na rozcestích,
na kopcích a v polích ještě v krajině

křížek Černý Důl před kostelem
informaci může být problém dohledat.
Každý kříž, boží muka a každá kaplička,
musely být po vystavění, či přemístění,
nebo opravě, vysvěceny. Je zde tedy
možnost, za předpokladu, že nedošlo k jejich
několikerému přemístění bez opětovného
vysvěcení, nalézt datum vysvěcení
a donátora, možná i důvod vzniku ve farní
kronice daného místa.
socha sv. Jana Nepomuckého,
Fořt před zámkem
nezmizely. Snad není pozdě zachránit tyto
bezbranné posly minulosti, jež ji zdobí. Stojí
zde beze slova, a přece mnohé vypovídají
o lidech, kteří zde žili, mají mnoho podob
a každá z nich je důkazem toho, že naši
předci měli nejenom fortel, ale i smysl pro
krásno.
I v rámci Černého Dolu, Čisté v Krkonoších
a Fořtu se některé z těchto drobných
památek zachovali a je jen na nás, jestli
se o ně postaráme a zachováme je
i s dostatkem informací pro další generace.
Lidé je stavěli z různých důvodů. Když si je
prohlížíme, klademe si často otázku, kdo,
kdy a proč je na dané místo umístil. Takovou

kaplička sv. Barbory nad Černým Dolem
směr Hoffmanky, katastr Rudník
ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

křížek na stezce svaté Barbory

kaplička sv. Kryštofa u boudy Slovanka
Konkrétní kroky k jejich zachování
nebo záchraně je dohledání co nejvíce
informací, konzultace způsobu obnovy

křížek Černý Důl pod kostelem u Papoušků

Touto cestou, bych chtěl požádat všechny
kdo máte nějaké informace k těmto
památkám o jejich sdělení mě nebo na
infocentru městyse, děkuji.
Josef Pánek, starosta.

socha sv. Archanděla Michaela,
Černý Důl náměstí
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ZAJÍMAVOSTI / SPORT V REGIONU

O PREZDÍVKÁCH PUVODNÍCH OBYVATEL
Bývalý předák černodolských původních obyvatel, pan Ernst Brosch, psal od roku 1985 jakýsi oběžník „Rotschimmel“
(červený bělouš; ale i ušlechtilá plíseň na sýru :-), a to nepravidelně, většinou jednou do roka.
Dolnodvorské „Heidelbeermus“ (nářečně
V zápatí jednoho z nich mě upoutalo
Co se týká západní, české strany Krkonoš
Beerpapp) nebylo podle rodiny Beránkových,
vysvětlení původu vzniku jména této tiskoviny:
a okolí, pověděl mi etnolog, PhDr. Daniel
kteří pocházejí z Dolního Dvora a nyní
„Der Rotschimmel dostal jméno po přezdívce
Dědovský Ph.D., který se tomuto tématu věnuje,
žijí v Německu, přezdívkou hanlivou.
Černodoláků. V naší domovině měli totiž
mimo jiné toto: „Pokud se jedná o kolektivní
Pravděpodobně se prý zdejším obyvatelům tak
obyvatelé každé obce svou přezdívku: takže
přezdívky, fungovaly i zde. Vysočákům se dodnes
říkalo proto, že konzumovali celoročně pokrmy
Černodolákům se říkalo červení bělouši
nadává do ´Nemrátů´, případně bývá město
z borůvek, jak čerstvých, tak zavařených, nebo
(Rotschimmel, nářečně Ruutschimmel),
označováno za Nemrátov (zřejmě od nemít
sušených jako lék na zimu. Borůvky rostly v okolí rád, tedy nepřívětiví lidé). Prý, když tu přijdete
Čistečákům netopýři (Fledermäuse, nářečně
Dolního Dvora hojně. Pan Erich Kraus, rovněž
Fladermais), Fořťákům žáby (Frösche, nářečně
na návštěvu, uvítají vás hláškou ´Co nám nesete
rodák z Dolního Dvora a předák původních
Forster Frösch), Lánovákům hadi (Schlangen,
a kdy zas půjdete?´ Podobně, zvláště pak mezi
dolnodvorských obyvatel, vzpomínal, jak v r.
nářečně Long´sche Schlong), Rudničákům
Vysočáky, jsou sousední Roprachtice známé
1943 a 1944 jako děti s matkou a tetou při
vánočky (Butterstriezel, nářečně Botterstriezel),
jako Kobylákov a jejich obyvatelé jako Kobyláci.
krásném počasí nasbíraly 25 - 30 litrů denně,
Bolkovákům tvarožníky/tvarožníci/pytlíky
Dochovala se říkanka: ´V Ropraticích v kostele
a to vše pro zpracování doma. Už v létě 1945
na tvaroh (Quarksäcke).“
chcípla kobyla, přijďte vy Nemráti, bude hostina.
bylo ale Němcům sbírání borůvek zakázáno.
Nemráti už dou, kobylu nesou, zanesli ji pod
Díky knihám Rolanda Zirma o Lánovech
Ohledně výkladu přezdívky Bolkováků mi byla mostek, cucali z ní vomastek´“.
z r. 2002 a 2007 jsem mohla doplnit i nářeční
nápomocna Lída Jebavá. Laskavě mi poskytla
formu přezdívek a také některé další:
Zjistit původ vzniku přezdívek tady u nás
úryvek svého překladu knihy Marthy Bigalke
Dolnodvoráci - borůvková kaše či povidla
se mi bohužel nepodařilo. Nemnohé kontakty
o Bolkovu z r. 1997 (Zur Geschichte des Ortes
(Heidelbeermus, nářečně Beerpapp)
na původní obyvatele našeho městyse zhasly
Polkendorf: Kreis Hohenelbe Riesengebirge im
Vrchlabáci - nářečně Stoodtlälle
a další se mi nepodařilo navázat. Aspoň jsem
Bestand der Gemeinde Hermannseifen und als
politisch selbständige Gemeinde 1515-1945),
Trutnováci - nářečně Knaatsäcke
si ale jako obyvatel Čisté půjčila čisteckou
v němž narazila na vysvětlení. Alfred Riege
Slezani - nářečně Lerge
přezdívku pro název svého občasníku.
z domu čp. 16 v něm vzpomíná: „Život v době
Ve hře byly i názvy „Bokovka“, ČeČiFo, nebo
Pan Zirm si vzpomněl na příhodu z mládí:
generace dědy v nejmenší horské vesnici
U Stříbrného potoka, ale to přijde na pořad dne
„Ano, přezdívku lánovští hadi jsem někdy
v okrese Vrchlabí byl velmi skromný, jistě i pro
třeba někdy jindy ☺
slyšel. Při jednom ohni v Kunčicích bylo slyšet:
další generace. Žilo se z polní úrody, z mléčného
Karolina Boková
´Měli by zmizet ti lánovští hadi, to je náš
průmyslu, z chovu prasat a malého zvířectva.
oheň.´“ Později mi pan Zirm s pomocí knihy
Převzato z prvního čísla občasníku Netopýr,
Máslo a vajíčka se prodávala v sousedním
o nářečí Franze Meissnera z r. 1921 zjistil, že
které je možné si spolu s druhým číslem
lázeňském městečku Janské Lázně. Obyvatelé
„die Long‘schen Schlonga“ určitě vznikli podle
stáhnout na stránkách městyse.
obce se spokojili s tvarohem, odtud je jméno
´Quarksäcke´ - ´tvarohoví pytlíci´“.
meandrů Malého Labe.

CO ZAŽÍT V KRKONOŠÍCH NA KOLE
Volné dny zalité sluncem přímo zvou k výletu
do přírody. Prodýchat se na čerstvém vzduchu,
vychutnat si krásné výhledy a užít si společný
čas s přáteli či rodinou. Pro všechny nadšence
polykající kilometry, tak i jezdce turisty nebo
rodiny s dětmi, jsou v Krkonoších a jejich podhůří
vyznačeny desítky cyklistických tras, ale také
speciální cesty, které rozpumpují nejen vaše
kolo. A kam se vydat za zážitkem?
Pro každého, kdo na kole touží po adrenalinu
a zároveň trochu technické jízdě, jsou vytvořeny
bike parky. Ať už jste začátečník nebo zkušený
jezdec, určitě si vyberete některou z tras
ve Špindlerově Mlýně, Trutnově nebo Rokytnici
nad Jizerou. Také děti mohou rozpumpovat
kola, otestovat svoji rovnováhu a schopnosti
bikera na pump tracku. Jízdu pohybem nahoru
a dolů, silou vlastního těla a občas správně
klopit zatáčku vyzkouší v Rudníku, Hostinném,
Mladých Bukách, Harrachově nebo ve Vrchlabí
a Špindlerově Mlýně. Originální sportovní
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přírodní trasou pro děti je Singltrek na Benecku.
Malý okruh v lese zvládne na horském kole
i začátečník. Další přírodní terénní stezky pro
horská kola nabízí zkušenějším jezdcům singl
traily v lokalitě Čížkových kamenů u Trutnova.
Proměnlivá krajina plná kopců, lesů, luk a strání
je ideálním místem pro horskou cyklistiku.
Cyklisté jsou v Krkonoších i jejich podhůří
vítaní. Svědčí o tom také stovky značených
cyklistických tras, které jsou vhodné jak pro
aktivní sportovce, tak i pro rodiny s dětmi. Každý
si tu najde tu svoji oblíbenou cestu na kole.
Stačí si jen vybrat a šlápnout do pedálů. Vášnivé
cyklisty neodradí ani kopce, neboť vědí, že
odměnou jim jsou vždy dlouhé sjezdy. A ti,
kteří pěstují rekreační cykloturistiku anebo
jsou pro ně krkonošské kopce příliš náročné,
si cestu na kole můžou zpříjemnit, a nechat
se vyvést na nejvyšší vrcholky Krkonošským
cyklobusem anebo lanovkou. Inspirací může
být 15 cyklovýletů v brožuře Krkonoše na kole,
kterou získáte v informačních centrech anebo

na stránkách www.krkonose.eu. Trasy jsme pro
cyklisty nejen naplánovali, ale také projeli. A pár
krásných záběrů ze všech tras nejdete ve videích
na Youtube kanále „Krkonoše Svazek“. Anebo se
k nám přidejte na každoroční zahajovací jízdě
Krkonošských cyklobusů. Pozvánku a důležité
informace najdete vždy na www.krkonose.eu.
Další značené cyklotrasy, jízdní řády
Krkonošských cyklobusů, informace o lanovkách,
které vás vyvezou i s kolem, a tipy na zajímavá
místa či výhledy při výletech nejdete na www.
krkonose.eu a také na oficiálních stránkách všech
krkonošských měst a obcí.
Alena Pacholíková, oblastní destinační
společnost Krkonoše – svazek měst a obcí

...s opravdovým kouzlem hor!
www.cernydul.cz

V OBRAZE / Z-BOX / OSMISMĚRKA

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

APLIKACE „V OBRAZE
OBRAZE””
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám umožňuje dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního
telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy. Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich obecních stránkách. Mobilní
aplikace V OBRAZE je pro všechny občany zcela zdarma.
V aplikaci v obraze již najdete informace i z městyse Černý Důl.

JEŠTĚ BLÍŽE LIDEM

OSMISMĚRKA

V Čisté v Krkonoších u tělocvičny „vyrostl“
nový Z-BOX - samoobslužné výdejní místo
Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte být
jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Cena
doručení je stejná jako na naše výdejní místa.

Sedí tři blechy na patníku u silnice
a povídají si. Za chvíli běží kolem pes
a jedna z blech zvolá: „Podívejte, (TAJENKA)“.

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

BALZA, BLECHA, DOŠKY, DUDLÍK,
CHOMÁČEK, IKEBANA, KABARET,
KABELKY, KARAMEL, KOALICE, KŘEPELKA,
LAMPA, LOUKA, MALPY, MÁSLO,
MOUDRO, NEMEHLO, NULITA, ORION,
PAMLSKY, PÁTER, PENDOLINO, PETLICE,
PIETA, POCITY, PODLITINA, POKRM,
PONKY, POPISEK, PRATETA, RMENY,
ROLÁK, SALAMANDR, SEVERÁK, SKUNK,
STĚNA, TRAPASY, TŘEŠNĚ, UBROUSEK
JARO/LÉTO 2021
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SPOLEK PRO ČERNÝ DŮL / LETNÍ KINO

„SPOLEK PRO
ČERNÝ DŮL
(ČISTOU V KRK.
A FOŘT)”
Počátkem jara se skupina podnikatelů
z Černého Dolu, Fořtu a Čisté v Krk.
dohodla na společné iniciativě
a založila Spolek pro Černý Důl.
Cílem spolku je podílet se na zlepšení
podmínek pro žití a podnikání
v našem městysi.
Spolek by se rád aktivně podílel
na rozvoji Černého Dolu, nejen
v oblasti turistického ruchu
(např. zatraktivnit Černý Důl pro
turisty díky novým stezkám či
obnově stávajících), ale i podílením
se na projektech, které zlepší
kvalitu života u nás pro stávající
obyvatele (např. akce Čisté
Krkonoše, spolupodílení i finančně
na vybudování chodníku / pěšníku
z Černého Dolu do Čisté a další).
Formálně byl spolek založen koncem
června, předsedou byl zvolen
pan Petr Čermák z Fořtu a 4 další
členové výboru – Hana Tschoche,
Věra Donovalová z Černého Dolu
a pan Jan Mikš a David Richtr z Čisté.
Počátkem září bude svolána schůze
spolku, kde se bude diskutovat
nad možnými projekty a zlepšeními.
Všichni členové platí roční fixní
poplatek, z kterého budou
financovány aktivity a projekty
spolku.
Pokud byste se rádi stali členy,
prosím napište na email:
vera.donovalova@seznam.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 07/2021
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ZDARMA
A

Místa a časy dopravy na letní kino
Černý Důl - náměstí - 18:30 / 19:10 / 19:50
Čistá - u Dufků - 18:40 / 19:20 / 20:00
Čistá - u Šťastných - 18:50 / 19:30 / 20:10
Fořt - aut. Zastávka - 19:40
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST !
Černodolský zpravodaj pololetně vydává ve své režii Městys Černý Důl v nákladu 450 výtisků. Zpravodaj je poskytován zdarma.
Zpravodaj je až do vydání nákladu k dispozici v Informačním centru Černý Důl a také veřejně dostupný na www.cernydul.cz.
Odpovědný redaktor Černodolského zpravodaje: Josef Pánek, starosta. Podněty a připomínky předkládejte na uvedený e-mail.
Nevyžádané rukopisy a dodané podklady se automaticky nevracejí. Všechna práva vyhrazena.
Distribuci zajišťuje: Česká pošta, s.p. • Graf. zpracování: Dalibor Dostál • Tisk: Tiskárna Kopretina, Hostinné
Kontakty zpravodaje: e-mail: starosta@cernydul.cz • info tel.: +420 724 180 080
ČERNODOLSKÝ
ČERNODO
ZPRAVODAJ JE POVOLEN MINISTERSTVEM KULTURY ČR POD ČÍSLEM MK ČR E 17529

VŠECHNA PRÁVA K DÍLU VYHRAZENA!

...s opravdovým kouzlem hor!
www.cernydul.cz
www
cernydul cz

