ČERNÝ DŮL - ZIMA 2020/2021
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XIV. ročník

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTYSE
Vážení a milí spoluobčané,
po slunečném, ale bohužel trochu chladnějším létě, po sychravém, deštivém a inverzním podzimu opět nastoluje svoji vládu paní zima ve svém bílém hávu.
Když se ohlédnu tak si dovolím tvrdit, že co se týká počasí, tak se letošní rok vrátil do starých kolejí, a připomněl nám, že přeci jenom žijeme na horách.
To se bohužel netýká problémů s koronavirem.
Nebudu Vás zahlcovat negativními zprávami,
jen chci ve vší vážnosti poprosit o maximální
pozornost a ohleduplnost. Situace je taková,
jaká je, rozhodně ne příliš optimistická, a i když
se jistě názorově neshodneme s některými
nařízeními v souvislosti s nouzovým stavem, je
důležité, nepříjemnosti spojené s koronavirem
brát odpovědně a tím podpořit společný zájem
na tom, aby se situace zlepšila. Nic proto, prosím,
nepodceňujte a každý sám za sebe dodržujte
všechna smysluplná opatření. Z tohoto důvodu,
proběhlo rozsvícení vánočního stromu bez
doprovodného programu a byli jsme nuceni
rozhodnout, že se letos nebude pořádat tradiční
černodolský „VÁNOČNÍ STAN“. Pro všechny z nás
je důležitá rodina a zdraví našich blízkých. Všichni
máme kolem sebe někoho, komu můžeme podat
pomocnou ruku, i kdyby tím bylo myšleno jen
dobré slovo či telefonát. Zvláště pro naše starší
a nemocné spoluobčany to má zásadní význam.
Nemohu nezmínit co za změny přináší
připravovaná novela zákona o odpadech, kdy
původně avizovaná „třídící sleva“ za množství
vytříděného odpadu byla zrušena a nahrazena
„principem postupné redukce množství směsného
odpadu“. To znamená že za cenu, za kterou
budeme ukládat na skládku 1 tunu směsného
komunálního odpadu, nebude rozhodující kolik
procent vyprodukujeme vytříděného odpadu
(plast, papír, sklo, kov, bio), ale kolik kilogramů
komunálního odpadu budeme mít na jednoho
obyvatele za rok. Zjednodušeně, čím víc odpadu
vyvezeme z černých popelnic a sběrného dvora,
tím víc nás bude stát jeho uložení na skládku.
Cílem je z černých popelnic dostat co nejvíce
tříditelného odpadu. Když to shrnu, tak bude platit,
že čím více odpadu vytřídíme tím déle udržíme
současnou cenu za skládkovné. Na základě
těchto informací se budeme snažit postupně
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upravit systém nakládání s odpady v městysu tak,
abychom co nejdéle udrželi nejnižší možnou cenu
za jejich likvidaci.
Blíží se závěr roku a s tím spojená tvorba
rozpočtu městyse na rok 2021, tak abychom
mohli jeho finální verzi schválit na únorovém
zasedání zastupitelstva. Oproti minulým rokům
je to o to složitější, že nikdo není schopen ani
odhadnout příjmovou položku rozpočtu od státu
z rozpočtového určení daní (RUD). V letošním
roce přicházíme kvůli virové pandemii a vládním
opatřením v příjmu z RUD skoro o tři milióny
korun, z toho důvodu jsme museli část investic
zrušit nebo přesunout a rozdělit do dalších let.
Bohužel podle současného vývoje lze očekávat
v roce 2021 podobný vývoj.
Jak jsem již zmínil, blíží se konec roku,
adventní čas je v plném proudu, před námi je
štědrý den a vánoční svátky. Prožijme je v klidu,
v pohodě a ve zdraví s rodinou a pokud to půjde
i ve společnosti známých a přátel. V této souvislosti
nemohu opomenout zásadní změnu na závěr roku
v podobě obecně závazné vyhlášky (OZV) č.1/2020
o regulaci používání zábavní pyrotechniky

na území městyse, kterou se zakazuje používání
zábavní pyrotechniky s výjimkou silvestra od 23,00
do 01,00 hod. a Dnu městyse od 21,00 do 23,00 hod.
Tato OZV vešla v platnost 1. 11. 2020 a její plné
znění je dostupné na webových stránkách nebo
na úřadu městyse.
Přeji Vám poklidné a požehnané vánoční svátky
plné rodinné pohody, do nového roku především
pevné zdraví, co nejvíce dnů bez protivirových
opatření a mnoho pracovních úspěchů bez
vládních omezení. Dopřejme si klid, pohodu,
pomáhejme si a radujme se i z maličkosti.
Všem Vám, obyvatelům městyse, přeji
jménem svým, rady, zastupitelů a jménem všech
zaměstnanců úřadu městyse Černý Důl, šťastné
a veselé Vánoce, hodně štěstí, pevného zdraví,
spokojenosti, klidu a míru v novém roce 2021.
Váš Josef Pánek, starosta

HEZKÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

PF 2021
Krásné Vánoce,
hodně štěstí a zdraví
v celém příštím roce
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MESTYS ČERNÝ DUL
...informace z Úřadu městyse Černý Důl

Vážení občané, letní a podzimní měsíce utekly
jako voda a my se tak musíme smířit s tím,
že zima přebírá své pomyslné žezlo. Na toto
období jsme chtěli být připraveni, a proto byl
do technických služeb zakoupen nový stroj –
kolový nakladač SCHMIDT, který nahradí starého
„hona“. Věříme, že nový nakladač bude, nejen
v zimním období, sloužit ku spokojenosti všech.

Jako každoročně proběhlo na Úřadu městyse
Vítání občánků a letos byly přivítány čtyři
děti. Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví
a mnoho osobní a rodinné spokojenosti.

U zpráv z matriky bych se ještě chtěla
pozdržet zmínkou o manželském páru z Čisté
v Krkonoších, který v tomto roce oslavil
diamantovou svatbu. Vydržet v manželském
soužití desítky let totiž není vůbec
samozřejmostí a manželům přejeme mnoho
dalších společných let ve zdraví a vzájemné
toleranci.

V tomto vydání nechci rozebírat současnou
krizi, která negativně ovlivňuje život jak občanů
v domácnostech, tak podnikatelů a firem, ale
raději se přenesu na poněkud pozitivnější notu.
Během uplynulých měsíců došlo k revitalizaci
hřbitovů v Černém Dole i ve Fořtu. Zásluhou
všech zaměstnanců technických služeb byly
pokáceny staré a nevzhledné dřeviny, následně
vyfrézovány pařezy, obvodové zdi byly zbaveny
břečťanů a hřbitovy nyní vypadají k světu.
Když už jsem zmínila frézování pařezů, toto je
služba, kterou si naši občané mohou nově, spolu
s broušením řetězů, u městyse objednat.

Křižovatka v Čisté v Krkonoších se vám
ukázala v novém „vánočním kabátu“. Došlo
k instalaci světelného vánočního anděla, byly
zakoupeny nové světelné řetězy a špice. Věříme,
že vás tato nová podoba potěší a zpříjemní
atmosféru nadcházejících vánočních svátků.
Závěrem Vám všem, vážení spoluobčané, přeji
příjemné prožití Vánoc a úspěšný rok 2021.
Lucie Pieschelová
tajemnice ÚM

POPLATKY
Vážení občané Černého Dolu, Čisté
a Fořtu,
jako správce poplatku bych ráda připomněla
všem majitelům svých čtyřnohých kamarádů,
že mají povinnost platit řádně a včas poplatek
ze psa, tak jak jim to ukládá obecně závazná
vyhláška č. 1/2019.
V rámci novely zákona o místních
poplatcích, zákon č. 565/1999 Sb. byla
k 1.1.2020 vydána nová obecně závazná
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vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku
z pobytu. Tato vyhláška je závazná pro všechny
osoby, které v katastrálním území Černý Důl
poskytují pobyt za úplatu.
Za neplnění povinností, které z této vyhlášky
vyplývají bude správce poplatku postupovat
podle daňového řádu zákon č.280/2009 Sb.
daňový řád a neplatičům bude vyměřena
pokuta, která může být až do výše 500.000 Kč
nebo, správce poplatku přistoupí k vymáhání
nedoplatku formou daňové exekuce, tak jak
mu to umožňuje zmíněný daňový řád.

Proto vás touto cestou vyzýváme k plnění
vašich povinností !
Výše zmíněné obecně závazné vyhlášky
naleznete na našich webových stránkách.
Všem poctivým občanům, kteří plní
své povinnosti řádně a včas touto cestou
děkujeme.
Správce poplatku
Michaela Hošková
ÚM Černý Důl

...s opravdovým kouzlem hor!
www.cernydul.cz
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MESTYS ČERNÝ DUL
...informace z Úřadu městyse Černý Důl

Dovolte abych vás informovala o mimořádných příjmech městyse Černý Důl v roce 2020
1/ Společnost ŠKODA AUTO a.s. darovalo městu Vrchlabí finanční prostředky, na úhradu nákladů nezbytných opatření vzniklých v souvislosti
s šířením viru COVID-19, ve výši 2.000.000 Kč. V návaznosti na přijetí daru schválilo Zastupitelstvo města Vrchlabí možnost čerpání části tohoto
daru (do maximální výše 800.000 Kč) jednotlivými obcemi ORP Vrchlabí (15 obcí) v poměru dle počtu trvale žijících obyvatel v obci.
Městys Černý Důl obdrží částku ve výši 35.783 Kč (683 trvale bydlících občanů).
2/ Ministerstvo kultury ČR poskytlo dar na opravu Oltářního obrazu v kostele Nejsvětější trojice ve Fořtu. Výdaje Městyse v roce 2020 170.000 Kč
z toho dotace Ministerstva kultury 150.000 Kč.
O tomto obrazu viz níže...
Alena Hančová – účetní městyse
PROJEKT NA ZÁCHRANU OBRAZU FRANTIŠKA VAVŘINCE KOROMPAYE

OLTÁŘNÍ OBRAZ V KOSTELE NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE FOŘTU
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE KORUNUJÍCÍ PANNU MARII
OLEJOMALBA NA PLÁTNĚ CCA 465 X 230 CM
Vavřinec Korompay je přitom nesporně jedním
z nejvýznačnějších představitelů domácí malby
na Moravě v období druhé poloviny 18. století
(v Čechách dnes registrujeme jako jeho další díla
vytvořená pro kostelní interiéry pouze dva další
oltářní obrazy, namalované pro kostely v Poličce
a v Mlýnickém Dvoře).

Vlevo stav obrazu před snesením z oltáře (2019),
vpravo stav po ukončení II. Etapy (2020)
Městys Černý Důl se v r. 2019 rozhodl,
na návrh Spolku pro obnovu kostela Fořt,
výše uvedený obraz restaurovat.
Souhrnná kulturní hodnota movité kulturní
památky:
Obraz Nejsvětější Trojice korunující Pannu
Marii z hlavního oltáře kostela Nejsvětější Trojice
ve Fořtu je velice hodnotným příkladem pozdně
barokní malby a tovrby význačného, v Brně
od poloviny padesátých let 18. století
usazeného malíře Františka Vavřince Korompaye
(1723–1779). Korompayův oltářní obraz se stal
součástí obsáhlejší zakázky na nové vybavení
nově vystavěného kostela ve Fořtu, kterou
vlastník panství a patron kostela Ignác Dominik
hrabě Chorynský svěřil několika v jeho službách
již osvědčeným umělcům, kteří pro něj pracovali
i na dalších zakázkách. Obraz hlavního oltáře
z roku 1774 i obrazový soubor Křížové cesty
z roku 1773 (od malíře F. A. Sebastiniho-Šebesty)
jsou tak pozoruhodným a v podstatě ojedinělým
zásahem na Moravě usazených a působících
malířů do oblasti východních Čech. František
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Stav obrazu
Oltářní obraz je ve zdevastovaném stavu.
Plátno je prověšené, zvlněné, barevná vrstva má
tendenci se olupovat. Opticky výrazně negativně
se projevují staré, velmi hrubé tmely, neodborně
provedené patrně malířskou špachtlí. Špatný
stav malby je zřejmě dlouhodobý, protože při
poslední velkéopravě byla minimálně spodní
polovina kompozice přemalována, evidentně
s cílem „vylepšit“ již tehdy zašlý výjev. Velmi
pravděpodobně je výjev plošně přemalován
i v místech rozsáhlých trhlin v horní polovině
obrazu.
Plátno bylo v minulosti podlepeno, tato
úprava je dnes však již nefunkční, takže v horní
polovině visí cáry originálního nezabezpečeného,
potrhaného plátna. Spodní napínací rám je
nevyhovující, protože není profilovaný a vypínací.
Je navíc napadený dřevokazným hmyzem.
Ve velmi špatném stavu je rovněž ozdobný
rám obrazu. Ten je napaden dřevokazným
hmyzem. Povrch zlacení je silně zašlý s četnými
mechanickými defekty. Kovové prvky jsou
zkorodované.
Obraz je obtížně dostupný, spodní hrana
je umístěna cca 290 cm od země, plátno sahá
až do výše cca 770 cm. Naskýtá se otázka, zda
poslední velká oprava, během které byl obraz
z velké části plošně přemalován, neosuvisela
s opravou a výmalbou interiéru kostela,
datovanou rokem 1902.

Postup oprav
1. Etapa v roce 2019
Demontáž obrazu, transport do ateliéru
restaurátorů, stabilizace malby vyrovnáním
zkrouceného plátna, rentoaláž na nové
plátno, napnutí na nový profilovaný spodní
rám, Sondážní průzkum do vrstev přemaleb
(především RTG a UV luminiscenci).
Výdaje celkem 255.000 Kč z toho dotace
Ministerstva kultury 200.000 Kč
2. Etapa v roce 2020
Očištění plátna s odstraněním všech
nepůvodních zásahů, odstranění starých tmelů,
tmelení defektů, lakování pracovní mezivrstvou
(saturuje barvy a vrací jim lom světla).
Výdaje celkem 170.000 Kč z toho dotace
Ministerstva kultury 150.000 Kč
3. Etapa v roce 2021
Retuš obrazu, případně rekonstrukce
ztracených ploch , ochrannná vrstva
damarového laku s příměsí pravého včelího
vosku a polymerovaného oleje. Restaurování
ozdobného rámu obrazu (očištění, dořezba
v lipovém dřevě, retuš zlacení, atd). Transport
malby zpět na místo, upevnění do opraveného
ozdobného rámu a finální nalakování malby
Předpokládané výdaje 224.825 Kč z toho
dotace Ministerstva kultury 200.000 Kč
(zažádáno v 6/2020)
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ZŠ A MŠ ČERNÝ DŮL

ZŠ A MŠ ČERNÝ DUL
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 V MŠ A ZŠ
Nástup do školky a školy byl ve znamení očekávání, jak bude letošní výuka probíhat v souvislosti s koronavirovou krizí.
Ale „připraveným štěstí přeje“. Již od prvopočátku jsme byli připravení na variantu uzavření škol, i když to naše přání rozhodně nebylo!
Mateřská škola zahájila provoz ve dvou
oddělní. Po celou dobu nouzového stavu je
mateřská škola otevřená, provoz a program
běží beze změny. Zaznamenali jsme výrazně
nižší účast dětí na vzdělávání. Výhodou
bylo, že paní učitelky mohly přítomným
dětem věnovat mnohem více pozornosti než
obvykle a troufly si i na náročnější aktivity
– pekly s dětmi třeba martinské rohlíčky.
Pro děti, které zůstaly doma, vymýšlely
náhradní zábavnou práci, zejména pak pro
předškolní děti pravidelně posílaly pracovní
listy tzv. „Černodolský předškoláček“.

Ve škole máme od září novinku. Vzhledem
k velkému počtu prvňáků, jsme výuku
zorganizovali ve třech třídách.
Školní rok v ZŠ jsme zahájily 1. září a hned
2. září jsme odjeli se všemi dětmi na tradiční
adaptační kurz na Strážné. Tam jsme se
seznámili s novými spolužáky a společně
jsme se formou prožitkových aktivit naladili
na školní práci.

jsme na dobře fungující výuku v první
vlně pandemie v jarních měsících. Protože
pracujeme s dětmi mladšího školního věku,
oslovili jsme rodiče a poprosili je o úzkou
spolupráci. Velice si vážíme jejich ohromného
nasazení, které v této době museli
vynaložit. Proto jim i touto cestou děkujeme
za spolupráci!
Pro zahájení pravidelné online výuky bylo
nutné zabezpečit všem dětem možnost
kvalitního internetového připojení.
Z dotačních titulů se nám podařilo zajistit
nové tablety, notebooky, kamery, sluchátka
a do tříd i dataprojektory. Některým
dětem byly zapůjčeny tablety, některým
bylo zajištěno i internetové připojení
z domova přes data mobilního operátora.
Tak se nám podařila 100% účast žáků
na videokonferencích.
Byl stanoven pravidelný rozvrh vysílání
po jednotlivých ročnících. 1. ročník byl
rozdělen ještě na 2 menší skupiny. Při
plánování týdenního rozvrhu jsme velice
pečlivě zvažovali, kolik času věnovat
vysílání, aby nedocházelo k přetěžování
žáků u počítačů, a zároveň aby byla
výuka co nejefektivnější. Zaměřily jsme se

Ač bylo slibováno, že 1. stupně ZŠ se
v žádném případě nezavřou, nestalo se tak,
a žáci i naší malé školičky museli nastoupit
dne 14. října na distanční výuku.

především na hlavní vzdělávací předměty
– český jazyk, anglický jazyk, matematiku,
prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Výchovy
probíhaly zejména formou zábavných úkolů
zveřejňovaných na webu a facebooku školy.

Zvláštní pozornost jsme věnovali práci
s žáky 1. ročníků. Prvňáčci chodili do školy
pouhých 6 týdnů a již museli školní lavice
opustit. Neumí číst, neumí psát. Tyto
dovednosti se přes počítač naučit opravdu
nedají. A tak jsme velmi přemýšleli, jak
rodičům pomoci, až vznikla výuková
videa a audia, která zábavnou formou
podrobně instruují, jak ve výuce postupovat.
Máte-li chuť, videa jsou dostupná zde:
https://www.youtube.com/channel/
UCady73MsMWtEa91Lj89uySg
Všichni jsme rádi, že se situace s nákazou
koronavirem rychle zlepšuje a že se žáci
postupně do lavic vracejí. Budeme mít tak
ještě dostatek času, upevnit učivo probírané
v době distanční výuky. Těšíme se na další
společné chvíle a zážitky ve škole.
V tuto chvíli se už chystáme na nástup
všech žáků do školy a nutno dodat, že se
nemůžeme dočkat, až budou děti ve škole!

Nás učitele to však nezaskočilo a okamžitě
jsme rozjeli distanční vzdělávání žáků nejprve
formou offline, následně i online. Navázali

Za celý kolektiv všech zaměstnanců
Naděžda Bachtíková, ředitelka školy

FOTOREPORTÁŽ - Náhrada letitého stánku „u Růženky” na náměstí
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SPOLKY, KLUBY, SDRUŽENÍ

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

DOBROVOLNÍ HASIČI
...SDH Čistá v Krkonoších

PRÁCE HASIČŮ ZA ROK 2020
Naše jednotka zasahovala od začátku roku
zatím u 19 událostí.
1. 29. ledna 2020 – jednotka povolána hotelu
AURUM na výbuch neznámého předmětu,
po příjezdu byly zjištěny vypálené petardy
v prvním patře na schodišti.
2. 5. února 2020 – jednotka zalarmována
na spadlý strom v komunikaci v Čisté na
křižovatce.
3. – 5. 10. února 2020 – jednotka od ranních
hodin se celý den pohybovala na území
obce. Tento den foukal velmi silný vítr,hasiči
rozřezávali celkem 12 popadaných stromů.
Dále pomocí navijáku vytáhli uvězněný
strom v potoce a dále zasahovali u větrem
uvolněné střechy. Jednotka se vrátila ve
večerních hodinách po náročném dni.
6. 5. března 2020 – jednotka se účastnila
taktického cvičení požáru rolby.
Účelem cvičení byla zkouška hašení ze
zasněžovacího potrubí.
7. 14. března 2020 – jednotka zasahovala
u dopravní nehody osobního automobilu
pod Hoffmanovými boudami. Pomocí
navijáku byl automobil ze stráně vytáhnut.
8. 4. dubna 2020 – na žádost paní
Pieschelové jednotka vyjela sundat
papouška z 12 metrové výšky. Papoušek se
nacházel v samotné koruně stromu.

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

9. 6. dubna 2020 – na žádost starosty
Městyse Černý Důl jednotka rozvážela
občanům desinfekční prostředky proti
COVID–19.
10. 6. dubna 2020 – jednotka vyjela na
požár výškové budovy do Vrchlabí.
Jednotka po příjezdu byla ponechána
v záloze.
11. 16. dubna 2020 – jednotka zasahovala
u požáru lesa na Bolkově. Jednotka
zřídila na místě zásahu čerpací stanoviště
z místního potoka.
12. 27. dubna 2020 – nahlášen požár
travního porostu a listí, jednotka
začala s hasebními pracemi, na místě
spolupracovala s HZS Vrchlabí. Požár
uhašen pomocí jednoho proudu C.
13. 3. června 2020 – jednotka vyjela do
Esselte Lánov, po příjezdu zjištěno, že se
jedná o planý poplach.
4. července 2020 – jednotka na žádost
umyla koupaliště v Autocamp Slunečná
14. 14. července 2020 – jednotka likvidovala
nebezpečný hmyz v Černém Dole.
15. 20. července 2020 – výjezd na havárii
nákladní lanovky. Jednotka na místě
zásahu řídila dopravu, poté se vrátila zpět
na základnu.

16. 27. srpna 2020 – jednotka vyjela na
požár polního porostu do Fořtu. Na místě
provedla průzkum a začala s hasebními
pracemi.
30. srpna 2020 – proběhlo cvičení
v dýchací technice v Miletě v Černém
Dole
5. září 2020 – jednotka celý víkend
dělala požární dozor na závodu silničních
motorech v Dymokurech.
11. září 2020 – jednotka se zúčastnila
oslav 65 let od založení HZS v Trutnově
17. 25. září 2020 – jednotka likvidovala
olejovou skvrnu na komunikaci v Černém
Dole
26. září 2020 – do jednotky byla
zakoupena Městysem Černý Důl zbrusu
nová motorová pila Stihl.
18. 15. října 2020 – jednotka zasahovala
u požáru osobního automobilu, pod
přistávací plochou padáků. Jednotka
pomáhala s hasebními pracemi HZS
Vrchlabí.
19. 6. listopadu 2020 – jednotka byla
povolána na požár garáže v rodinném
domě v Lánově. Jednotka byla odvolána
při cestě k zásahu.
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MESTEČKO v OBRAZECH
...Černý Důl z ptačí perspektivy
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KOSTEL FOŘT / SPOLKY, KLUBY, SDRUŽENÍ

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

KOSTEL FORT
...příspěvky Spolku pro kostel Fořt

GENERÁLKA V KOSTELE
Na sobotu 6. června 2020 vyhlásil Spolek
pro kostel Fořt brigádu na úklid kostela.
A poněvadž to byl víceméně první takový
počin po vánočním koncertu (tedy skoro
po půl roce!), obávali jsme se velkého objemu
úklidových prací. To jsme si ale klidně mohli
ušetřit starosti, poněvadž se sešlo takové
množství lidí, že jsme málem nestačili
rozdávat práci. Po dvou hodinách jsme měli

hotovo a s pocitem dobře vykonané práce
jsme opouštěli vysmejčený kostel.

firmou Datel. Ty staré stromy si ošetření už
skutečně zasloužily.

Kromě úklidu byla na pořadu dne
také výroba čtyř květinových záhonků vydlabaných klád, které později rozkvetly
pelargoniemi. Dřevo nám laskavě věnoval
pan Rodr, s výrobou pomáhala celá banda
chlapů.

Opravdu moc děkujeme všem za milou
a velice platnou spoluúčast, bez Vás bychom
tam my, členové Spolku, byli do půlnoci.

Zároveň vedle probíhalo stromolezecké
prořezávání lip okolo hřbitova arboristickou

Chtěli bychom také velice poděkovat
panu Pajerovi z Dolního Dvora za to, že nám
do kostela věnoval svůj desetimetrový žebřík.
Za Spolek pro kostel Fořt Karolina Boková

MOTOSPORT - RACING TEAM ČERNÝ DUL
Ahoj přátelé, kamarádi a příznivci našeho
týmu.
Současná situace s pandemii Covid-19
nebyla a ani není tento rok pro jakýkoli
sport jednoduchá. Bohužel se nevyhnula
ani našim aktivitám a velice ztížila celý
průběh závodní sezóny. Od jara tohoto
roku jsme všichni v nejistotě, jestli se bude
moci trénovat a vůbec také závodit. Prvních
několik závodů bylo zrušeno a veřejné
motokrosové tratě uzavřeny. V průběhu
léta se podařilo uspořádat několik závodů
Mistrovství České republiky v enduro sprintu
a cross country, kde naši členové obsazovali
opět přední pozice. Seriál závodů KTM ECC,
ve kterém naši jezdci v předchozích letech
obsazovali většinou pódiová umístění, byl
krom jednoho závodu kompletně zrušen.
S příchodem druhé vlny byly zrušeny
nebo odloženy i ostatní plánované podzimní
závody jak v seriálu Českomoravské asociace
motocyklového sportu, tak i v seriálu
Automotoklubu České Republiky. Napříč
všem problémům a omezením se našim
borcům podařilo získat několik umístění
ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

na předních pozicích, zejména v seriálech
CLASSIC Adrenalin OIL MMČR a PČR
endurosprint a v CC MČR A POHÁR CAMS.
Doufejme, že v roce 2021 se situace začne
dostávat do normálu a bude možno se začít
plně věnovat trénování a hlavně závodění
a ostatním aktivitám. Sezónu 2021 by měl
náš tým zahájit koncem února na enduro
soustředění v Maďarsku a pak rovnou přejít
do prvních jarních závodů.
Přejeme Všem spoluobčanům, přátelům,
kamarádům a příznivcům Racing týmu
Černý Důl hodně zdraví a úspěchů v novém
roce a hezké, klidné vánoční svátky.
S pozdravem
Bohouš Pajer
ZIMA 2020/2021
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ČERNÝ DŮL

KŘÍŽOVKA

KRÍŽOVKA

...luštění na zimní večer
Co je největší lež? Když někdo volá: „(Viz tajenku)!”

VÁNOČNÍ VÝZDOBA
První adventní neděli 29. listopadu v 18,00 hod. jsme rozsvítili vánoční strom v Černém Dole a v Čisté v Krkonoších, v Čisté nově i s andělem.

ZIMA 2020/2021
strana 8

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

FOTOREPORTÁŽ

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

MESTEČKO v OBRAZECH
...co je u nás nového

ČERNÝ DŮL
čp. 5 - Bytový dům Menčík • čp. 49 - faRRa • čp. 284 - Bytový dům Sluneční louka • výstavba na Sluneční louce • skiareál - první zasněžování

ČISTÁ V KRKONOŠÍCH
výstavba na Golfu • 2x roubenky Golf • čp. 198 a stavba bez čp. • bytové domy Golf • čp. 205 • dříve dům p. Čeplové • nová ČOV

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz
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NOVINKY
V KRKONOŠSKÝCH
ZIMNÍCH AREÁLECH
Zimní sezona se blíží. Doba je sice nejistá,
ale věříme, že lyžovat se bude! Lyžařské
areály jsou každopádně připraveny,
jejich služby opět vylepšeny, zajištěna
hygienická opatření pro vaši větší
bezpečnost. Těšíme se, že si k nám v zimě
přijedete provětrat hlavu.
INVESTICE PRO VÁŠ LEPŠÍ ZÁŽITEK
V Areálu Mladé Buky na vás čeká nová
sedačková lanovka s pevným uchycením
čtyřmístných sedaček a rozběhovým
pásem. Skiareál SkiMU Malá Úpa láká
na rozšířenou sjezdovku a nové lyžařské
školy a půjčovny. Skiareál Špindlerův
Mlýn připraví skicrossovou trať pro
závodníky a širokou veřejnost.
MODERNIZACE A TECHNOLOGIE
Víte, co je to technologie Snowsat?
Užitečný nástroj, který přispívá
k efektivnějšímu zasněžování a tím
k úspoře vody a energie. Díky komunikaci
počítače a GPS přijímačů může obsluze
rolby ukázat přesnou výšku sněhu pod
strojem. Díky tomu je možné rozložit
sníh na sjezdovku rovnoměrně.
Technologii snowsat používají
ve SkiResortu ČERNÁ – HORA PEC
a ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.
SKIPAS JEDNODUŠE ONLINE
V některých střediscích je online
nákup skipasů již samozřejmostí, další
se v souvislosti s koronavirovou krizí
přidávají. Například Skiareál Harrachov
zřídil selfservice point – samoobslužný
kiosek pro nákup skipasů i vrácení
čipových karet.
CZECHSKIPASS
Bojíte se, že koupě skipassu se vzhledem
ke koronavirové krizi nemusí vyplatit?
Zkuste CzechSkipass Jeden skipass vám
otevře turnikety v 19 českých lyžařských
areálů a zajistí vstupenku na 147 lanovek
a vleků. Navíc máte možnost odstoupit
od smlouvy, pokud by byla lyžařský
sezona omezena.
V Krkonoších jsou do CzechSkipassu
zapojena tato střediska:
• Skiareál Špindlerův Mlýn
C
• SkiResort ČERNÁ HORA - PEC
onoších
• Skiareál Vítkovice v Krkonoších
• SkiMU Malá Úpa
• Ski Family Dolní Dvůr
• Skiareál Herlíkovicee a Bubákov
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POUDAČKA O ZLATÉ ŽÍLE A KRAKONOŠOVI
Vypráví se, že v Antonínově údolí u Maršova bydleli dva bratři, Ondra
a Jan. Měli tam jenom takovou boudu na spadnutí, táta zahynul při práci
v lese a matka se z bídy k smrti utrápila. Proto se bratři rozhodli, že se
vydají do světa a vezmou to přes Černý Důl na Jilemnici, aby sehnali
práci nebo vstoupili do služby u sedláka. Chlapci to byli silní, žádné
práce se neštítili. Když se ocitli na vrcholu černé hory, sedli si do mechu, aby pojedli trochu
chleba a ovčího sýra. Už už se chystali, že budou pokračovat v cestě, když se z ničeho nic
objevil vousatý muž, který nesl velký těžký pytel přes rameno. „Kam máte dědo namířeno
s tím pytlem?“ zeptal se Ondra. „Ale do Vrchlábu na trh“, pravil stařec. „Tak to máme společnou
cestu“, usoudil Jan a neložil si na záda dědův těžký pytel. Když došli do Černého Dolu, řekl
stařík: „Zkuste to tady, nedávno tu otevřeli novou štolu, třeba vám přinese štěstí a pozdravujte
tam Kryštofa“. A jak se na hoře najednou objevil, tak také zmizel. Bratři brzo na to našli novou
štolu a dostali práci. Asi za týden, když byli unaveni z těžké práce, sedli si na kámen, aby si
odpočinuli. V tom se osvítila rozrážka a v ní stál permoník v zelené vysoké čepici. „Zapoměli
jste mi vyřídit pozdrav, já jsem Kryštof“, řekl mužíček. První se z překvapení vzpamatoval
Ondřej. „My jsme nezapomněli, ale nevěděli jsme komu a od koho máme pozdravovat…“.
„Přece od Krakonoše“. „To byl ten starý muž s pytlem, co šel do Vrchlabí?“ lekli se bratři. Dali se
s Kryštofem do řeči a ten jim ukázal místo, kde mají rubat. Pustili se s vervou do práce a brzy
odkryli silnou zlatou žílu. Bylo po bídě, vrátili se zpátky do Antonínova údolí, oženili se,
postavili nové dřevěné chalupy a ještě jim zbyly peníze na koupi dvou kravek. Po letech se
znovu vrátili do Černého Dolu, ale zlatou žílu už nikdy nenašli. Byl to dar od Krakonoše, že mu
pomohli s těžkým pytlem. Inu, říká se, Krakonoš vždycky oplácel dobro dobrem a zlo zlem.

V souvislosti s nouzovým stavem a opatřeními spojenými s epidemií koronaviru jsme byli
nuceni rozhodnout, že se letos NEBUDE pořádat tradiční černodolský „VÁNOČNÍ STAN“.

Na základě obecně závazné vyhlášky (OZV)
č.1/2020 o regulaci používání zábavní
pyrotechniky na území městyse, se zakazuje
používání zábavní pyrotechniky s výjimkou
silvestra od 23,00 do 01,00 hod.
a Dnu městyse od 21,00 do 23,00 hod.
Tato OZV vešla v platnost 1. 11. 2020
a její plné znění je dostupné na webových
stránkách nebo na úřadu městyse.

ÚŘAD MĚSTYSE ČERNÝ DŮL
adresa:
telefon:
e-mail:
IČ/DIČ:

543 44 Černý Důl č.p. 48
499 435 164, 499 435 276
uradmestyse@cernydul.cz
00277720 / CZ00277720

v budově úřadu městyse sídlí také:

Turistické Informační Centrum
Muzeum Podzemí Krkonoš
Klub Důchodců Černý Důl
Knihovna městyse
ZPRAVODAJ VYDÁN 12/2020
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