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2. číslo roku 2021

XV. ročník

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY MĚSTYSE
Vážení a milí spoluobčané, sousedi a přátelé,
opět nastává adventní čas, kdy bychom se měli na chvilku zastavit a zamyslet nad svým životem, nad hodnotami, které v životě preferujeme. Zda to, co nám přišlo
v každodenním shonu důležité, není nakonec vlastně tak trochu zbytečné. V době, kdy nás opět trápí růst pandemie, kdy všichni doufáme, že už ji konečně překonáme,
je to, myslím, dvojnásob důležité. Sám jsem si v těchto dnech podobným zamýšlením prošel. Důležité je opravdu především to, abychom byli zdraví, měli pevné rodinné
zázemí a dokázali čelit protivenstvím, která život přináší. Proto si, prosím, právě v předvánočním období udělejme čas na své blízké.
Čísla pozitivních případů covidu každý den rostou
a nebýt očkování, tak by s vysokou pravděpodobností,
z důvodu nejvíce rozšířené, 4x agresivnější mutace
coronaviru Delta, byly již dávno plné nemocnice,
totálně vyčerpaní zdravotníci a celkově uzavřená
společnost tzv. lockdownem. I přes rostoucí čísla
nakažených zůstávám mírným optimistou. Je
pravděpodobné, že pozitivních případů bude i nadále
přibývat. Je ale také pravděpodobné, že u očkovaných
by měl být průběh takový, že nebudou ohroženi
na životě a nebudou muset na JIP. A proto vzkazuji
všem Vám, kdo jste se pro očkování proti Covidu-19
ještě nerozhodli, nechte se prosím očkovat. Kdo se
již rozhodl a neví si rady s registrací, rád mu osobně
se vším pomohu, neváhejte mi zavolat. Je to jeden
z nejdůležitějších nástrojů, jak úspěšně zvládnout
covidovou situaci. Buďme k sobě ohleduplní
a zdržme se zbytečných kontaktů. Z tohoto důvodu
i letos proběhlo rozsvěcení vánočního stromu bez
doprovodného programu a bohužel nebudeme
pořádat tradiční „VÁNOČNÍ STAN“.
Jedním z dalších nejvíce diskutovaných témat
v tomto roce jsou paradoxně odpady. Na základě ne
zrovna povedené novely odpadového zákona musely
všechny obce a města přijmout k tomuto příslušné
obecně závazné vyhlášky. Tato skutečnost neminula
ani náš městys, jak jistě všichni zaznamenali, někdo
k větší a někdo k menší spokojenosti. Věřte, že jsme
se maximálně snažili tento systém přizpůsobit našim
trvale bydlícím občanům a tím zajistit všem fyzickým
nepodnikajícím osobám co nejnižší cenu za likvidaci
směsného komunálního odpadu. Po mnoha
neúspěšných jednáních se svozovou firmou jsme
se rozhodli tento odpad svážet našimi technickými
službami. Za tímto účelem jsme zakoupili menší
nákladní auto s popelářskou nástavbou. Všichni se
v případě něčeho nového ze začátku učíme, a proto
Vás touto cestou žádám o porozumění, než se tato
služba takzvaně „usadí“.
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V průběhu letošního roku se nám podařilo
úspěšně zkolaudovat nově vybudovanou kanalizaci
a ČOV, z toho vyplynula zákonná povinnost zřídit
fond obnovy vodovodu a kanalizace, do kterého
musíme vkládat více než 1 000 000,- Kč ročně,
a s tím bohužel souvisí i mírné zvýšení ceny
vodného a stočného pro příští rok.
I přes nepříznivý vývoj finančních příjmů
v rozpočtu městyse (úplná absence zimní sezóny,
krácení příjmů z rozpočtového určení daní aj.)
se snažíme dále připravovat důležité investiční
akce. Čekáme na vyhodnocení SFŽP již podané
žádosti na opravu komunikace a plochy u Švandů
a komunikace a plochy před úřadem. Intenzivně
spolupracuji s údržbou silnic KHK na přípravách
rekonstrukce hlavní silnice po Čisté v Krkonoších.
S tímto také souvisí projektová příprava výstavby
chodníků a na ně navazujícího „pěšníku“ mimo tuto
silnici, mezi náměstím v Černém Dole a křižovatkou
v Čisté v Krkonoších.
Pro Čistou v Krkonoších máme již kompletně
připravenou projektovou dokumentaci a dokončené
stavební řízení na výměnu a zkapacitnění vodovodu,
u kterého je důležitá realizace ještě před výše
zmiňovanou rekonstrukcí silnice. Předpokládaná cena
příprav této akce je cca 600 000,- Kč a cena samotné
realizace, která ještě není vysoutěžena, se dle
rozpočtu bude pohybovat kolem 40 000 000,- Kč.
Bez výrazné finanční pomoci, jako jsou například
dotace, dary, úvěr a jiné, nemá městys šanci sám
takto velkou akci realizovat. Uvidíme, jaké budou
dotační výzvy v průběhu roku 2022.
V nejbližší době budeme zadávat výběrové
řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci
a přístavbu základní školy podle již zpracované
studie. Dalšími důležitými investicemi a opravami,
které mimo jiné řešíme, jsou postupné opravy
munikací,, postupná
p
p rekonstrukce deseti mostů
komunikací,

v majetku městyse, veřejné osvětlení nad Miletou,
úpravy zahrad ZŠ a MŠ, rekonstrukce hřbitovní
zdi a vstupního objektu hřbitova v Černém Dole,
rekonstrukce kostela ve Fořtu, studie rekonstrukce
náměstí. Dále připravujeme koncepci využití
rozvojových ploch městyse pro rodinné bydlení
a s tím spojené podmínky pro bytovou výstavbu
a způsob financování výstavby nájemního bydlení,
vše pro trvale bydlící.
Konec roku 2021 se stává milníkem naší
společnosti v nástupu nové vlny epidemie i nové
vládnoucí garnitury (právě nová vláda to nebude
mít lehké – rozvrácené veřejné finance, vysoká
inflace, extrémně drahé energie a do toho sílící
epidemie). Přeji nám všem, abychom vše, co nás
čeká, ve zdraví přestáli.
Nastal adventní čas a blíží se vánoční svátky,
a tak přeji Vám všem především pevné zdraví
a příjemný a pohodový konec roku. Zkusme advent
pojmout bez shonu a stresu, přece jen Vánoce
nejsou jen o dárcích. To nejdražší, co v životě
máme, je zdraví a příjemný čas strávený s našimi
nejbližšími, s rodinou a pokud možno i s přáteli.
Buďme k sobě i nadále ohleduplní, pomáhejme si
a respektujme jeden druhého.
Všem Vám, obyvatelům městyse, přeji jménem
svým, radních, zastupitelů a jménem všech
zaměstnanců Úřadu městyse Černý Důl šťastné
a veselé Vánoce, hodně štěstí, pevného zdraví,
spokojenosti, klidu a míru v novém roce 2022.
Váš Josef Pánek, starosta,

HEZKÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

ZIMA 2021/2022
strana 1

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

Z ÚŘADU MĚSTYSE
SE

MESTYS ČERNÝ DUL
...slovo tajemnice

Vážení občané,
úvodem svého slova bych chtěla podotknout, že vydání Černodolského zpravodaje, které se vám právě dostalo do rukou, se pyšní novou šéfredaktorkou, slečnou
Karolinou Bokovou. Za to, že se tato mladá a nadějná dáma rozhodla takového úkolu zhostit, jí z celého srdce děkuji a doufám, že její působení bude trvat – no, „na věky“
to není možné – ale tedy hodně, hodně dlouho ☺
A nyní tedy k tomu, s čím bych vás chtěla
seznámit.
Jistě jste již všichni zaznamenali změny, které nás
postihnou v roce 2022. Nejvýraznější změnou se
stane odpadové hospodářství, kde jsme byli nuceni,
díky nové legislativě, vydat nové obecně závazné
vyhlášky, přistoupit k výběru poplatků, zavést
jiný svozový interval a mnoho a mnoho dalšího.
V drtivé většině případů jsme se shledali s vašimi
negativními ohlasy, ale věřte, že nám, pracovníkům
úřadu, tato skutečnost rovněž neudělala radost.
Zároveň tímto děkujeme všem, kteří s námi
spolupracovali, ať už prostřednictvím vyplnění
ohlášení, nebo pořízením odpadových nádob.
Nové obecně závazné vyhlášky, konkrétně
OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství a OZV č. 3/2021,
o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci, naleznete na webových
stránkách městyse a rovněž je zveřejníme
na úřední desce a vývěskách na místech obvyklých.
U odpadového hospodářství se ještě pozdržím,
protože změna postihne i sběrný dvůr městyse.
Od 1. 1. 2022 zde dojde ke zpoplatnění za uložení
některých odpadů. Odpad (vyjma stavebního
odpadu) bude odebírán zdarma pouze od občanů
s trvalým pobytem v městysi Černý Důl, a to do limitu
200 kg/rok/občan s TP. Odpad od osob vlastnících
na území městyse nemovitost bude odebírán pouze
za úplatu, dle platného ceníku sběrného dvora. V roce
2021 probíhalo kontrolní vážení, které nám poskytlo
ukazatel pro nastavení zmíněného limitu. Našich
občanů si nesmírně vážíme, snažíme se je maximálně
zvýhodnit a předpokládáme, že toto zpoplatnění se
drtivé většiny z vás nedotkne.
Výše uvedený ceník naleznete rovněž
na webových stránkách městyse a také bude
viditelně umístěn ve sběrném dvoře.
Zmínila jsem zvýhodnění našich občanů. Snahou
úřadu ve spolupráci s technickými službami bylo
zavedení vlastního svozu komunálních odpadů,
čímž bychom, mimo jiné, zamezili každoročnímu
zdražování poplatků za svozy. Tato alternativa se
v době vzniku tohoto článku stále řeší.
Nyní ale opustím téma „odpady“ a zareaguji
na vaše časté a dle mého názoru závažné podněty.
Jedná se o nedostatečný tlak vody ve vašich
domácnostech, kvalitu místních komunikací městyse
– kde je „kvalita“ opravdu nevhodně zvolený termín,
nadměrnost provozu na silnici, nekončící a stále
probíhající výstavbu nových objektů a bytových
ům
domů, negativitu místních občanů vůči vlastníkům
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rekreačních objektů, dotazy, kdy budou doposud
nepřipojené domácnosti připojeny ke kanalizaci
městyse, veřejné osvětlení, nedostatek služeb,
častou absenci lékaře v ordinaci v Černém Dole,
nerespektování dopravního značení – rychlostní
nebo tonážní - na komunikacích a mostech
a v neposlední řadě o skupování pozemků v městysi
developery a jejich působení.
Se všemi vašimi podněty se my, pracovníci
městyse, ztotožňujeme, protože se potýkáme
se stejnými potížemi v domácnostech, jezdíme
po stejných silnicích, využíváme stejné služby.
Rozpočet městyse bohužel nedisponuje tolika
financemi, abychom uskutečnili všechny záležitosti
najednou a věřte, že to bychom nejraději. Ale
snažíme se, i když po malých krůčcích.
Máme nastaven žebříček priorit, přičemž první
místo obsadila potřeba rekonstrukce vodovodu. Asi
se všichni shodneme na tom, že nový vodovod by
měl mít přednost před ostatními akcemi, protože
slouží nám všem.
Oprava mostů a místních komunikací je
na pomyslném žebříčku rovněž ve vyšších příčkách,
nicméně zde je potíž s probíhající výstavbou
nových objektů. Těžká technika, která dopravuje
materiál potřebný pro výstavbu, by obnovené
komunikace opět narušila. Snahou městyse tedy
je, aby především developerské subjekty, které
se zasadily o současný stav komunikací, na jejich
opravy přispěly. Komunikací, po kterých se stavební
stroje nepohybují, se to samozřejmě netýká a důraz
na jejich obnovu je a i nadále bude kladen.
Připojováním nemovitostí na kanalizační řad
městyse se zabývá pan starosta. V současné chvíli
však probíhají jiné administrativní záležitosti
související nejen s kanalizací (kolaudace,
provozování, dotační tituly atd.), proto je apel
na připojování trochu odložen a nový důraz bude
kladen v jarních měsících roku 2022. Zde je možná
vhodné zmínit, aby se ti, kterých se přípojky budou
týkat, na tento výdaj finančně připravili.
Dalším častým předmětem stížností je
nepřítomnost MUDr. Mlynárika v ordinaci
v Černém Dole. Netuším, zda se vůbec někdy dostala
do podvědomí vás, našich občanů, informace, že
městys, konkrétně bývalý starosta Ing. Z. Kraus, chtěl
(a samozřejmě nyní i současné vedení) pro vaše
potřeby služby lékaře zachovat. Aby pan doktor
souhlasil a ordinaci alespoň omezeně provozoval,
stálo hodně přemlouvání a ústupků ze strany
doktora
městyse.
y Najít
j za pana
p
dokto náhradu se ukázalo

jako nemožné. Možná tedy do budoucna vytvoříme
anketu, abyste si sami, vy, naši občané, rozhodli
o dalším působení pana doktora v Černém Dole.
A pokud se mezi těmi, kteří čtou tyto řádky, nachází
praktický lékař, který by rád provozoval svou praxi
v Černém Dole, s radostí jej uvítáme a poskytneme
všechnu potřebnou součinnost.
Nadměrný provoz na komunikaci. Zde se
dostáváme do bodů, které městys nemůže nijak
výrazně ovlivnit. Snahou zastupitelů bylo různé
stanovení dopravního značení a hlavně! instalace
úsekového měření. Všichni „motoristé“ se mnou
budou jistě souhlasit, že jestli něco funguje, pak je
to „úsekáč“. Tady jsme ovšem narazili na legislativní
problém, a tím je obec s rozšířenou působností
(Vrchlabí), která se k této potřebě, nejen našeho
městyse, postavila zamítavě. Aby došlo alespoň
k odklonění pěších, připravuje městys tzv. „Stezku
pro pěší“, která by měla lemovat hlavní komunikaci
z Černého Dolu do Čisté.
Zbývající podněty, které jsem neuvedla,
vyjma veřejného osvětlení, které rovněž vedeme
v patrnosti, nejsme schopni vyřešit, ani výrazně
eliminovat. Nicméně úřad se potřebami našich
lidí skutečně zabývá a ve spolupráci s technickými
pracovníky se snažíme v co nejvyšší míře reflektovat
na vaše podněty.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte,
abych vám popřála příjemné prožití Vánoc
a úspěšný rok 2022.
Lucie Pieschelová
tajemnice ÚM
Co se nám povedlo v roce 2021:
• Pořízení kontejneru na bioodpad, který bude
v příštím roce umístěn nově v lokalitě „u Dufků“
• Pořízení nádob na jedlé oleje a tuky
• Nákup a instalace vitrín na hřbitovy městyse
• Pořízení váhy do sběrného dvora
• Zakoupení nového vozu do technických služeb
Mitsubishi Fuso
• Zakoupení mulčovacího ústrojí na sečící traktůrek
• Pořízení nádob na tříděný odpad, které jsou
umístěny na hřbitovech
• Získání nového pracovníka do technických služeb
• Získání nové šéfredaktorky
• Instalace Z-BOXu u tělocvičny v Čisté
• Nákup sečícího traktůrku SECO STARJET
Pozn. red.: Šéfredaktor nesouhlasil s formulacemi
„zpravodaj se pyšní“ a „mladá a nadějná dáma“
v prvním odstavci výše uvedeného článku,
ale bylo mu to bohužel málo platné ☺ K. B.
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...informace z Úřadu městyse Černý Důl
SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU OD 1. 1. 2022
Vážení občané,
jak již bylo zmíněno v článku „Slovo tajemnice“, zakoupil Městys Černý Důl nový vůz do technických služeb Mitsubishi Fuso. Toto vozidlo bude v roce 2022 zajišťovat
obyvatelům městyse s trvalým pobytem a nepodnikajícím fyzickým osobám (neprovozujícím ubytování) svoz směsného komunálního odpadu z nádob.
K tomuto kroku se městys rozhodl přistoupit
především z důvodu stále rostoucích cen za svoz
odpadů od svozové společnosti. Konkrétně - pro
rok 2022 byla od svozové společnosti nastavena
cena nejběžnější 120litrové nádoby na částku
ve výši 3.381 Kč (52 vývozů) a částku ve výši
1.691 Kč (26 vývozů).
Přestože městys chápe, že navyšování cen
svozové společnosti je nutným a udržitelným
krokem, snahou městyse bylo růst cen zbrzdit.

Popelnice, které mají být vyprázdněny,
přikládejte ke svozové trase, jak jste byli zvyklí
doposud.
Nádoby
- ve kterých budou uloženy jiné
složky komunálních odpadů, než pro které
je určena (např. stavební, nebezpečný
a bioodpad),
- které budou přeplněny (nebude možné
zavřít víko),

A nyní ke svozu komunálních odpadů (KO)
v novém roce organizačně:

- u kterých nebude provedena úhrada za svoz
SKO (týká se období od srpna 2022),

Svozovým dnem zůstane i nadále čtvrtek
(1. svoz proběhne 6. 1. 2022), nicméně s největší
pravděpodobností bude nutné přidat ještě další
svozový den, např. pátek. V souvislosti s novou
legislativou prováděl úřad městyse důsledné
kontroly a díky tomu došlo k enormnímu
navýšení počtu odpadových nádob (většina tzv.
sezónních objektů neměla zajištěnou likvidaci
odpadů). Při takovém počtu popelnic nebude
městys pravděpodobně schopen provést svoz
nádob v jeden den.

- které nebudou opatřeny svozovou známkou
MČD (týká se období od března 2022),
- jejichž velikost neodpovídá ohlášené velikosti
nádoby dle evidence ÚM,
- které nebudou ve svozový den přistaveny
ke svozové trase
NEBUDOU VYPRÁZDNĚNY. V takovém případě
bude vlastník nesvezené nádoby o skutečnosti
vyrozuměn a rovněž bude seznámen s důvodem,
proč mu nebyla nádoba vyprázdněna.

KÁCENÍ DŘEVIN NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI 28C V ČERNÉM DOLE
Na základě žádosti občanů, kteří bydlí
v blízkosti předmětné komunikace, došlo
ve druhé polovině letošního roku k pokácení tří
kusů smrků ztepilých.
Dřeviny převyšovaly svým vysokým vzrůstem
přilehlé objekty a jejich stabilita byla, vzhledem
k v minulosti provedeným ořezům korun,
výrazně snížena. Povolení ke kácení bylo vydáno
Správou KRNAP a kácení bylo provedeno
p. Skálou mladším, který městysi tuto službu
nabídl. Tímto bych chtěla p. Skálovi vyjádřit
velké poděkování.
Lucie Pieschelová
tajemnice ÚM

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
V období od 1. ledna 2021
do 30. listopadu 2021 se u nás
v městysi narodily tyto děti:
v únoru Kristián Pánek
v září Alžběta Bjelková
Vítáme vás pěkně mezi námi
a přejeme hodně štěstí do života!

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

Zároveň vás, milí občané, prosíme,
abyste i nadále využívali tříděné kontejnery
městyse (papír, plast, sklo, kov, jedlé oleje/
tuky a bioodpady) a odpad, pokud možno, co
nejvíce třídili. Tato služba zůstává pro obyvatele
městyse s trvalým pobytem a nepodnikající
fyzické osoby (neprovozující ubytování) i nadále
nezpoplatněna.
Předem vám děkujeme za spolupráci.
Úřad městyse Černý Důl

PODĚKOVÁNÍ
PANU VLADIMÍRU VÍTOVI
ZA DLOUHOLETOU
SPOLUPRÁCI
Jak již bylo zmíněno v článku „Slovo
tajemnice“, došlo v našem zpravodaji
ke změně „šéfredaktora“. V životě nastávají
situace, kdy osobní život dostává přednost
před tím pracovním – a to i v případech,
kdy se jedná o vedlejší pracovní poměr.
Tímto bychom chtěli poděkovat
p. Vladimíru Vítovi za jeho dlouholetou
práci. Přinesl mnoho ze svých zkušeností,
věnoval našemu městysi spoustu svého
času a výsledky jeho práce (zmíním např.
malování pomníku v Čisté, vedení kroniky,
malba 14 ks obrazů - výjevy jednotlivých
zastavení křížové cesty) se i nadále
budeme těšit.
Panu Vítovi přejeme hodně zdraví,
pohody a klidu.
Za Městys Černý Důl
Lucie Pieschelová

Ve sledovaném období se
přistěhovalo 22 osob (7x Černý Důl,
7x Čistá, 8x Fořt) a odstěhovalo se
12 osob.

v únoru
pan Petr Skála
pan Boris Maševský
paní Naděžda Koulová

Bohužel navždy nás opustili tito
naši spoluobčané a sousedé:

v dubnu
pan František Stránský

v lednu
pan Karel Tichý
pan Vladimír Lánský
pan Miroslav Šmejdíř

v červnu
paní Zdeňka Hychtová
pan Jan Jirousek

v červenci
pan Miloš Olha
v listopadu
paní Alena Starostová
Upřímnou soustrast pozůstalým
rodinám, přátelům a blízkým.
Karolina Boková

ZIMA 2021/2022
strana 3

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

Z ÚŘADU MĚSTYSE

MESTYS ČERNÝ DUL
...informace z Úřadu městyse Černý Důl
OHLÉDNUTÍ ZA VOLBAMI A PODĚKOVÁNÍ
Vážení, ráda bych se vrátila k letošním volbám
do Poslanecké sněmovny, které se konaly
ve dnech 8. 10. – 9. 10. 2021. Tak jako minulý rok
ani letos tomu nebylo jinak a MČD zajistil pro
voliče dva volební okrsky. První volební okrsek
byl v Černém Dole (klub důchodců) a druhý
volební okrsek, z důvodu vládního nařízení
a Covid opatření, byl zajištěn v Čisté v tělocvičně.
Tělocvična se nám jako volební místnost
osvědčila, a proto jsme se rozhodli ji využívat
i v dalších letech.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala
všem, kteří si udělali čas a dorazili k volbám.
Na hojné účasti se podíleli jak místní obyvatelé,
tak i ti, kteří se rozhodli strávit příjemný víkend
na horách a odvolili pomocí voličského průkazu.
Využiji této příležitosti a ráda bych panu
Janatovi, který byl dlouhé roky členem volební
okrskové komise v ČD, poděkovala za jeho ochotu
a skvělou spolupráci, bylo mi potěšením.

U poděkování ještě chvilku zůstanu…
Klub důchodců v Černém Dole každý rok od října
do listopadu pořádá pro Diakonii Broumov sbírku
ošacení a potřeb pro domácnost. A jako každý
rok se mezi vámi našli tací, kteří sbírku podpořili
a nepotřebné darovali potřebným, za což vám velmi
děkujeme. Zvláště bych ráda poděkovala paní Aleně
Luštincové, která sbírku každoročně organizuje.
Michaela Hošková

Všem těm, kteří se podíleli na zajištění hladkého
průběhu voleb, také velmi děkuji.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTYSE ČERNÝ DŮL - SLOVO VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA
Tímto bych chtěl poděkovat zaměstnancům
technických služeb za jejich celoroční práci
a zaměstnancům úřadu městyse za rozvoj techniky
(pořízení nových prostředků a strojů) do úseku
technických služeb.
Všechny pořízené prostředky budou využity pro
zlepšení chodu našeho městyse a výrazně přispějí
k jeho čistotě.
Mnoho věcí a služeb pro naše obyvatele jsme
již vykonali a stejným dílem nám ještě spousta
záležitostí zbývá. A ano, stále je vedeme v patrnosti.

Za každý smysluplný podnět od našich občanů
(co bychom mohli zlepšit) budeme vděční, nicméně
je třeba jednotlivé požadavky uvážit tak, aby nebyly
směřovány pouze ve prospěch jednotlivců.
Je třeba si uvědomit, že pracovníci TS jsou plně
vytíženi a i přesto, že nás právě není vidět, protože
např. pročišťujeme dešťové nebo kanalizační
stoky (tzn. jsme pod povrchem) rozhodně
„nepauzírujeme“. Nejsme bohužel schopni vyhovět
všem ani hned, což se v některých případech
setkává s negací a stížnostmi a takové reakce nám
berou chuť do další práce.

Většinu činností provádíme svépomocí, protože
jednak se snažíme ulevit obecnímu rozpočtu
a jednak je cílem městyse se osamostatnit
a nespoléhat na externí firmy (i když ne vždy
je to možné).
Na zkvalitňování našich služeb stále pracujeme
a těm z vás, kteří nás občas pochválí, velmi
děkujeme za podporu.
Libor Koula

PROVOZNÍ DOBA ÚŘADU MĚSTYSE ČERNÝ DŮL, INFOCENTRA
A MUZEA PODZEMÍ KRKONOŠ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH 2021
ÚŘEDNÍ HODINY
ÚM ČERNÝ DŮL
S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2022
Pondělí
Středa
Pátek

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

12:30 – 16:30 hod.
12:30 – 16:30 hod.
12:30 – 13:00 hod.

Úterky a čtvrtky bude úřad pro veřejnost uzavřen.

Městys Černý Důl s předstihem informuje o otevírací době úřadu městyse, informačního centra a muzea
v době blížících se vánočních svátků 2021.
Úřad městyse Černý Důl
- 23. 12. 2021 provoz od 8:00 do 12:00 hodin
- od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uzavřen
- od 3. 1. 2022 běžný provoz
Muzeum Podzemí Krkonoš
- od 24. 12. 2021 do 3. 1. 2022 uzavřeno
- od 4. 1. 2022 běžný provoz

PODÍLEJTE SE NA OBSAHU NAŠEHO ZPRAVODAJE!
Milí Fořťáci, Čisťáci a Černodoláci,
ujala jsem se přípravy Černodolského zpravodaje
a budu velmi ráda, pokud mi pomůžete s jeho
tvorbou tím, že mi budete poskytovat své příspěvky.
Ty mi můžete poslat kdykoli během roku. Můžeme
tak docílit toho, že bude náš zpravodaj pestřejší.
Jedinou podmínkou je, aby byl text podepsaný.
S gramatikou či slohem si nedělejte hlavu, na to
máme lidi, kteří slovíčka učešou, aniž by Váš
text došel úhony. Pokud snad s počítačem moc
nekamarádíte, nevadí, Váš rukopis ráda přepíšu.
A jestli Vás trápí to, zda Váš článek není hloupý,
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trapný, pak vězte, že tyto pocity dobře znám,
ale že pak jsou velkou odměnou milá slova byť
jednoho čtenáře, kterého téma zaujalo,
nebo vystihlo jeho vlastní pocity.

Infocentrum
- 23. 12. 2021 provoz od 8:00 do 12:00 hodin
- v době státních svátků od 24. 12.
do 26. 12. 2021 uzavřeno
- od 27. 12. do 30. 12. 2021 běžný provoz
- 31. 12. 2021 provoz od 8:00 do 12:00 hodin
- 1. 1. 2021 uzavřeno
- od 4. 1. 2021 běžná otevírací doba

VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
NA NÁMĚSTÍ V ČERNÉM DOLE

Námětem pro Váš příspěvek může být
v podstatě cokoli - něco, co Vás trápí, nebo co Vás
potěšilo, nějaké poděkování (chvály není nikdy
dost), jubileum, zajímavý nález, akce, kterou jste
pořádali, nebezpečná situace, prostě cokoli,
co se týká Fořtu, Čisté a Černého Dolu.
Karolina Boková
tel. 731 179 682, infocentrum@lanov.cz
...s opravdovým kouzlem hor!
www.cernydul.cz

ZŠ A MŠ ČERNÝ DŮL / MAS KRKONOŠE

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

ZŠ A MŠ ČERNÝ DUL
OHLÉDNUTÍ ZA STARÝM A POHLED NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2021 - 2022
Uplynulý školní rok byl svým způsobem zvláštní, nelehký a věříme, že i ojedinělý. Bořilo se mnoho zavedených zvyklostí a všechny strany se musely vyrovnat
s nezvyklou situací. Jsem velmi hrdá, že všechny tyto strany dokázaly zvládnout nové výzvy bez - jak se říká - ztráty kytičky. Často vysilující výkon všech
zaměstnanců základní i mateřské školy, pedagogů i nepedagogů, velká podpora od rodičů, které si velmi vážíme, a s ohledem na situaci výborné výsledky
studia našich žáků – takto jsme zakončili loňský školní rok.
přispěl k modernizaci naší školy a zkulturnění
jejího prostředí. Děkuji všem, kteří se na této
rekonstrukci podíleli: z místních je to pan starosta
a rada městyse, kteří nám rekonstrukci schválili,
a pan Janeček má zásluhu na všech bouracích
úpravách ve škole.

O prázdninách jsme navázali na krátkou školní
docházku příměstským táborem, který pro děti ze
základní školy prvních 14 dní o prázdninách vedly
naše paní učitelky. Děti na něm zažily spoustu
zajímavých výletů a aktivit, které měly upevnit
přátelské vztahy narušené dlouhou nepřítomností
ve škole z důvodu epidemie.
V mateřské škole probíhal běžný úklid a opravy,
abychom již v polovině srpna mohli přivítat
děti. I v letošním školním roce jsme mohli - co
do počtu dětí - otevřít dvě třídy. Chodí k nám
i děti dvouleté, děti se speciálními vzdělávacími
potřebami a v evidenci máme i děti s individuálním
vzděláváním.
V základní škole se již koncem školního
roku, ale zejména během prázdnin, pracovalo.

nově vybudovaná třída

nové šatny
Budovali jsme novou učebnu, ve které již nyní
probíhá výuka první třídy. V přízemí školy jsme
zařídili šatny pro žáky, nově zde má každé dítě
svoji skříňku na oblečení. Vedle šaten je nová
kancelář školy z bývalého skladu učebnic. Nová
učebna vznikla v prvním patře z ředitelny a jedné
místnosti školní družiny. Propojením těchto dvou
malých místností vznikla prostorná třída, ať už
kmenová nebo pro dělenou výuku. Tato třída
je plně vybavena zařízením a technikou jako
původní třídy. Existence tohoto nového prostoru
nám umožňuje rozdělit žáky do více tříd, oddělit
některé ročníky v jedné třídě a tím zkvalitnit
výuku. Stavba byla náročná časově a organizačně,
ale vše jsme zvládli a 1. září jsme mohli přivítat
naše žáky v novém. Dle ohlasů od dětí a jejich
rodičů se zdá, že to byl správný krok, který

Novinkou je i drobná změna v našem školním
vzdělávacím plánu. Doba covidová s sebou přinesla
úvahu MŠMT nad výukou informatiky ve školách.
Od roku 2023 bude povinně navýšena výuka
tohoto předmětu o jednu vyučovací hodinu. My
jsme se této příležitosti chytili hned a již od 1. září
tohoto školního roku jsme jednu hodinu přidali.
Po dlouhé době do výuky opět zařazujeme
jednou měsíčně projektový týden zaměřený
na určité téma. Součástí výuky jsou proto různá
setkání s odborníky, exkurze a jiné aktivity
podporující vzdělávání našich žáků. Tento styl
výuky podporuje samostatnost dětí, rozvíjí práci
s informacemi, učí a prohlubuje vzájemnou
spolupráci dětí.
Věříme, že tento školní rok proběhne zcela
normálně, bez omezujících opatření a do naší školy
se tak vrátí radost ze společně prožitého času.
Mgr. Naděžda Bachtíková
ředitelka školy

MAS KRKONOŠE PODPORUJE VENKOV DOTAČNÍMI PŘÍLEŽITOSTMI I ZNAČKOU
Nové venkovní učebny, ale i vybavení odborných učeben, bezbariérovost škol, příměstské tábory, dětské kluby,
posílení terénních sociálních služeb a nácvikových služeb či přechody pro chodce, nákup zemědělské techniky a naučné
stezky. To je jen stručný výčet úspěšných příkladů projektů podpořených Místní akční skupinou Krkonoše v celkovém objemu 95 milionů korun.
Zkratka MAS, tedy místní akční skupina, je označení neziskového spolku
(členové - obce, podnikatelé a neziskovky), který působí v Krkonoších
od roku 2005 a pomáhá regionálnímu rozvoji na území od Špindlerova Mlýna
po Královec. Novou předsedkyní spolku se koncem roku stala paní starostka
Eliška Rojtová z Lánova.
MAS Krkonoše se věnuje nejrůznějším tématům života na venkově. Je také
koordinátorem regionální značky Krkonoše originální produkt®, která staví
na šetrnosti k životnímu prostředí, využívání tradičních technologických postupů
výroby a podpoře oceňovaných drobných řemeslníků a výrobců z turistického
regionu Krkonoš. Přispívá tedy k soběstačnosti regionu a udržitelnosti Krkonoš.
Každým rokem na jaře a na podzim probíhá certifikace nových zájemců o značku.
Výhody, které Vám regionální značka nabízí:
- zajímavé marketingové spojení na Krkonoše
- prezentace na společném webu a sociálních sítích
- prezentace a podpora destinační společností Krkonoš a informačních center
- možnost účastnit se společných prezentací a projektů
- možnost seznámit se s jinými výrobci a vytvořit nová partnerství
- možnost získat grant z Libereckého kraje a Královéhradeckéhoo kraje
- možnost zapojit se do kampaní www.lksobe.cz a www.regionysobe.cz
ysobe.cz
- posílení sounáležitosti Krkonoš

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

regionální značce se dozvíte na www.regionalni-znacky.cz/krkonose
Více o regioná
Petra Hartmanová, Místní akční skupina Krkonoše, z. s.
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DĚNÍ
ĚNÍ V OBC
OBCI
BCI

MESTYS ČERNÝ DUL
...z dění v obci

TAK TROCHU JINÝ ROK...
Tak konec roku je téměř na dohled a bývá
zvykem v takovou chvíli bilancovat. A byl to
rok hodně podivný. Troufám si říct, že nikdo
z nás nic podobného ještě nezažil. Sice jsme
si malou ochutnávku dali už v roce 2020, ale
to, co nastalo v prvních měsících roku, jsme si
neuměli představit ani v nejčernějších snech.
Najednou bylo všechno jinak.
V měsících, kdy na horách bývalo nejživěji,
se všechno zastavilo. Lanovky a vleky nejezdily,
dokonce na pár týdnů nejezdili ani pěší turisté.
Hotely, chalupy a chaty zely prázdnotou, a tak
pouze soused potkával souseda. Samozřejmě
venku, protože scházet uvnitř jsme se také
nemohli. Ani káva v klubu důchodců už nebyla
pondělní pravidelností. Já jsem dokonce,
po 53 letech, byla pár měsíců bez dětí
a kroužků s nimi. A tak jsem jen učila z domova
a najednou měla spoustu času. A v tu chvíli
jsem si uvědomila, že jsou tu i ty pozitivní
důsledky.

Začala jsem vzpomínat, jaké to bylo, když
jsem ještě měla času dost a více energie. To
jsem chodívala nejen lyžovat, ale i sáňkovat.
Nejlepší to bylo večer od hájenky. A chodilo
nás tehdy dost, i závody se dělávaly. Ty už asi
nebudou, ale sáňkovat se dalo. Letadla nelétala
a neohřívala vzduch tam nahoře, takže zase
normálně chumelilo, autobusy nevozily turisty
k hájovně, tak nebylo třeba sypat silnici, protože
místní umí na sněhu a ledu jezdit docela dobře.
Tak jsem oprášila staré sáňky a začala po obědě
chodit k hájence. Vždyť i lékaři nabádali
k posilování kondice a imunity. A že to byl ze
začátku boj. Moje tělo zapomnělo, že před pár
lety a mnoha kily chodívalo 15-20 kilometrů
několikrát za týden. Ale počasí přálo, a tak jsem
s těmi sáňkami chodila několik týdnů. Jízda
dolů byla taky fajn, takže když sníh na silnici
roztál, přišlo mi škoda, přestat chodit. Zvlášť
když jsem zjistila, že už tolik nefuním a dojdu
stále dál. A tak jsem vyrážela na procházky dál,
jak sníh ubýval, přidávala jsem i jiné cesty, pak
i louky a les a najednou jsem zjistila, že chodím
čtyři, pět i více kilometrů za den.

To už jsem dávno věděla, že nejsem sama.
Chodí nás tu pravidelně dost. A hodně je seniorů.
Asi i proto, že máme toho času trochu víc. A tak
když jsme se v červnu zase začali scházet v klubu
důchodců, napadlo mě spočítat, kolik kilometrů
jsme tak společně nachodili. Přesnou evidenci si
nikdo z nás nevedl, ale byly to stovky, a tak mám
nápad pro příští rok. Zkusme si tak trochu počítat
ty naše kilometry, nebo, jak je dnes moderní,
kroky a uvidíme, kam až dojdeme. Určitě to
promyslím, domyslím a dám vám vědět. Ono
to v tuhle chvíli vypadá, že zima bude podobná
jako loni, tak si nějakou zábavu budeme muset
najít. I když máme svůj věk, tak nám přece jen
nestačí jen sedět na kafíčku, uhrabovat kolem
kostela, opečovávat památníky v naší obci nebo
sedět na lavičce a vzpomínat na mládí. I když to
všechno taky děláme ☺
Tak vám na závěr přeji, abyste byli hlavně
zdraví, abyste měli co nejvíc příležitostí k radosti
a úsměvu a ať se zase co nejdříve můžeme
normálně potkávat.
Magda Vaňátková

KOSTEL sv. MICHALA ARCHANDĚLA V ČERNÉM DOLE DĚKUJE
Skutečně čtete dobře. Kostel vám všem děkuje.
I když jsem velmi pevně věřící v Boha,
jsem přesvědčená o tom, že všechno má
svého ducha. I stavby. Každá stavba má
svůj původ a historii a dny slávy i propadu.
Určitě i stavby znají pocit opuštěnosti
a zmaru. Kostel v Černém Dole radostně
ožil a za to vám děkuje.
Když jsem přišla před zhruba 14 měsíci
poprvé do kostela sv. Michala Archanděla
v Černém Dole, byly moje pocity zvláštní.
Interiér kostela silně připomínal skládku,
prostoru u oltáře vévodila rozlámaná židle,
přes kterou schlíple visel špinavý hadr
na podlahu, kostelní lavice se daly spíš
tušit, než nalézt, a uprostřed toho všeho
sedělo na židlích přinesených z úřadu
městyse pár lidí oddaně a upřímně se
účastnících poutní mše svaté.
O osm měsíců později jsem stála
v tom samém kostele znovu. Tentokrát
se dvěma výbornými ženami, s „plnou
polní“ zdatných uklízeček a s odhodláním.
A o měsíc později jsem stála už v čistém
a uklizeném kostele a s radostí jsem
se dívala do lavic, které se plnily lidmi
přicházejícími na bohoslužbu.
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Vypadá to skoro jako „simsala bim –
kostele, obživni“, viďte. Ale tak to není.
Chce to pracovité lidské ruce, dobrou vůli
a touhu společně něco prožívat.
Není samozřejmé, že je kostel uklizený,
musel jej někdo uklidit. Kostel děkuje paní
Karolině Bokové a paní Ivě Augustinové,
že nešetřily čas, ruce a záda. Děkuje
i panu Liboru Koulovi z technických
služeb za pomoc s likvidací hory odpadků
z kostela.
Není samozřejmé a samo od sebe, že
na věži kostela fungují hodiny, někdo je
musí ošetřovat a udržovat v chodu. Kostel
děkuje panu Leoši Papouškovi, který se
o věžní hodiny hezky stará (a navíc kostel
větrá a hlídá veškerou elektriku v kostele).

Kostel děkuje také všem, kteří na něj
myslí vhozením peněz do pokladničky,
a těší se, že obě pokladničky společně
otevřeme a domluvíme se, co za společně
nastřádané peníze kostelu koupíme (kostel
potřebuje opravit varhany – to je ale
pořádný balík peněz, nebo nakoupit vlastní
oltářní nádobí a kalichové prádlo – a to
bychom už asi dokázali).
Velké poděkování letí z kostela
za rodáky do jejich vzdálených domovů.
Kostel děkuje, že na něj nezapomínají,
nešetřili svoje síly a prostředky a přijeli jej
navštívit a obdarovat.
Vděčně se připojuji ke všem těm
poděkováním. Upřímně vám všem
děkuji.

Kostel od srdíčka děkuje panu starostovi
Pánkovi – bez jeho podpory by se jen málo
posledních věcí událo, nebo by se neudálo
tak lehce.

Přeji Vám krásný advent, krásné
Vánoce a požehnaný nový rok a u nějaké
další akce v kostele v Černém Dole
nashledanou!

Poslední poděkování je to největší
a nejzásadnější – kostel děkuje vám všem,
kteří jste do kostela v roce 2021 přišli
na bohoslužby nebo na koncert či Noc
kostelů. Bez vás by žádná práce okolo
kostela neměla smysl.

Těším se na vás na všechny.
Společnými silami už nikdy nedovolíme,
aby kostel v Černém Dole posmutněl
a odumřel.
Vaše Lenka T. Ficová

...s opravdovým kouzlem hor!
www.cernydul.cz
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SPONTÁNNĚ
Zvláštní slovo na úvod, vypadá divně, tak trochu nevzhledně, ale
vztahuje se k mému příběhu. Jeho význam v mých myšlenkách znamená
„prostě proto, že chceme“. V překladu pana Googla cituji např.: dobrovolný,
nevynucený, přirozeně, provedený bez zdlouhavého přemýšlení...
Přišla myšlenka a my ji dotvořili. Konec článku, děkuji za pozornost :o)
To jen v krátkosti, pro ty, kteří neradi čtou a delší text je unavuje.

spolku/sdružení, aby pomohl, ale jak s oblibou říkám: „Kde je chuť, tam
i vůle a o to lépe se pak pracuje pro dobrou věc.“ Máme různé profese
a mnozí z Vás by mohli konstatovat, že zrovna tihle „rukama nic nedají“, ale
o tom to opravdu není.
My máme prostě chuť dělat naše okolí hezčí, smát se a být tady nejen
pro sebe.
Za Spolek pro kostel Fořt
Monika Snopová

Pro ty, kteří chtějí znát náš příběh, pokračování:
Snažíme se již delší dobu společnými silami udržet kostel ve Fořtu
v uspokojivém stavu, tak, aby i nadále mohl být navštěvován a využíván
pro různá dění. Přeci proto se zrodil?
Snažíme se od začátku spolupracovat nejen s městysem Černý Důl, ale
také se spolky, se kterými se navzájem podporujeme. Ale nejdůležitější
je, že se dokážeme společně nadchnout pro dobrou věc. Myšlenka, maily,
odezva, setkání, hotovo. Nejsou nám lhostejná místa, kde žijeme, máme
zdravé ruce, jsme fajn parta, umíme se smát, i když doba je hektická
a my čím dál tím častěji používáme tu otřepanou frázi „mám málo
času, nestíhám...“ My si ten čas našli o víkendech, kdy máme odpočívat
po náročných pracovních dnech. Prdlajs :o)
A tak se nám společnými silami a za podpory starosty p. Pánka
a technického úseku městyse zastoupeného p. Koulou podařilo
zrenovovat dětské hřiště ve Fořtu, natřít zastávku, sezení u kostela a malý
přístřešek na vodu u hřbitova. Člověk nutně nemusí být členem nějakého

MŠE V ČERNÉM DOLE
29. září se na svátek sv. Michala, jemuž je
černodolský kostel zasvěcen, konala od 16:00 mše
svatá. Bohoslužbu v krásně vyzdobeném kostele
zpěvem doprovázela kostelnice Lenka Ficová.
Na mši byli pozváni i původní němečtí
obyvatelé, z nichž sem z dálky a covidu
navzdory přijela paní Christine Demel se svou
sestrou Ingrid Raab, jejichž dědeček byl hajným
na Bönischových boudách, a také pan Kristian
Ehinger, potomek podnikatelské rodiny RennerEhinger. Pan farář byl účastí rodáků, kteří svou

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
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přítomností mši poctili, tak potěšený, že je
v rozpacích a z radosti zapomněl přivítat,
což jej moc mrzelo.
Na závěr bylo před kostelem přichystáno
bohaté domácí pohoštění z rukou paní
kostelnice. I když jsme se navzájem ne všichni
znali a ačkoliv nebylo bohužel moc času, rádi
jsme se u dobrot a kávy sešli na kousek řeči.
Moc děkujeme paní kostelnici a panu faráři
za uspořádání bohoslužby, a také všem místním,
kteří přišli!
Karolina Boková
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RESTAUROVÁNÍ OBRAZU Z KOSTELA VE FOŘTĚ
Tříleté restaurování velkého oltářního obrazu z fořteckého kostela je u konce. Šárky a Petra Bergerových, akad. malířů a restaurátorů, kteří na této
renovaci tak trpělivě pracovali, jsem se v listopadu 2021 zeptala na několik věcí.
Ve srovnání s jinými díly, která jste
restaurovali, jak moc byl tento obraz
poškozen?
V oboru se pohybujeme 40 let a za tu dobu
jsme se setkali s mnoha rozměrnými – a různě
poškozenými – obrazy. (Největší obraz, který
jsme restaurovali, měřil dokonce úctyhodných
8,25 x 5 m.) Určitě ale „váš“ obraz patřil
k těm nejvíce poničeným, a tedy těm nejvíce
pracným…

doslova katastrofální. Horní polovina obrazu
byla zcela zdevastovaná, především v horním
segmentu (oblouku) bylo plátno potrháno
a viselo v cárech, celé plochy malby byly
zkrabacené a opadávaly a plátno v dolní části
obrazu bylo výrazně prověšené s vysokými
nánosy špíny.
Zřejmé bylo i to, že obraz byl v minulosti
kompletně (poloamatérsky) přemalován.
Zkrátka řečeno: tak špatný stav, umocněný

pokaždé začínáte od bodu „0“ a musíte být
připraveni na řešení různých situací.
Ne nadarmo bývá v tomto směru restaurování
přirovnáváno k medicíně. Restaurátor musí být
stále ve střehu - stejně jako operatér.
Překvapilo Vás něco v průběhu restaurování
právě našeho obrazu?
Občas se stává, že restaurátor objeví tzv.
„pozdrav budoucím“, což bývá běžnému
divákovi skrytý záznam o dávné opravě,

Oltářní obraz z fořteckého kostela - před, během a po renovaci.
Je nutné si uvědomit, že až do poloviny
XX. století nebylo restaurování považováno
za samostatný umělecký obor. Do té doby staré
obrazy prostě opravovali malíři, kteří sice uměli
(lépe, či hůře) malovat, ale k práci přistupovali
bez respektu k samotné opravované malbě.
S cílem obraz „obnovit“ byla používána drastická
rozpouštědla a poškozená malba byla poté
částečně nebo kompletně přemalovávána tak,
aby na konec výsledek působil „hezky“.
u
V tomto směru si v minulosti obraz z Fořtu
yl
vybral smůlu měrou vrchovatou. Jeho stav byl
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úctyhodnými rozměry obrazu, udělal z obrazu
z Fořtu jednu z největších výzev, se kterými jsme
se za profesního života setkali.
Měli jste obavy z toho, co vás čeká?
Ke každému restaurování musí člověk
přistupovat s určitou obavou. Přesněji řečeno
s respektem a pokorou. Každý obraz je v určitém
y „živýý organismus“, žádnýý obraz není
smyslu
jako ten předchozí, každý vyžaduje specifický
otevřeno mysl
přístup, soustředění a tzv. otevřenou
poznatk Vlastně
přijmout aktuálně získané poznatky.

vyvedený většinou na vnitřní straně spodního
napínacího rámu, případně na rubu plátna.
Nehledě na to, že vzkaz je důležitým nečekaně
objeveným střípkem z mozaiky historie díla, je
takový nález z minulosti vždycky dojemný.
A na vašem obrazu jsme takový vzkaz
skutečně našli! Nad pravým erbem (hraběnky
Barbary Marie z Hoditz) jsme při čištění malby
objevili původně nerozpoznatelnou značku –
monogram AS a dataci 1844. Nešlo o podpis
autora, ale o záznam, týkající se nezaznamenané
opravy obrazu. Zmíněný nález je jediným

...s opravdovým kouzlem hor!
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záznamem dávno zapomenuté události, kdy se
oltářní obraz z nějakého důvodu zřítil z oltáře
a velmi zásadně se poničil o vybavení kněžiště.
(Mimochodem, tento záznam vysvětluje i důvod,
proč dnešní ozdobný rám nepochází z doby
vzniku malby, ale právě z poloviny XIX. století.)
Ale abychom se vrátili na začátek: při zahájení
prací jsme měli k dispozici pouze dataci
poslední opravy z počátku XX. století (1905/6),
ovšem s tím nám nesouhlasily postupně
nalézané poznatky. Všechny zjišťované údaje
nás totiž vedly k tomu, že na obraze musela
být provedena ne jedna, ale hned dvě zásadní
opravy, přičemž starší nepovedená oprava byla
pro dnešní katastrofální stav obrazu zásadní.
Nalezený záznam tedy pomohl zmapovat
historii obrazu.
Nyní tedy můžeme tyto dvě zásadní opravy
odlišit a popsat:
Oprava 1844:
Této první opravě, o které se nedochovaly
žádné jiné písemné záznamy než značka
na plátně, předcházela neblahá událost, a to
pád obrazu z oltáře. Devastace malby to byla
jistě obrovská. Také ozdobný rám musel být
zcela zničen, protože byl poté nahrazen rámem
novým (dnešním). Při pádu se plátno roztrhalo
o vybavení kněžiště: o oltář, o svícny a především
(právě v místě horního segmentu) o oltářní
mřížku. Přivolaný malíř musel potrhané plátno
z rubu podlepit. Tehdy se to provádělo za pomoci
tzv. kleistru, tedy směsi obsahující mj. škrob
a klihovou vodu, případně arabskou gumu a další
komponenty. Mezi obě plátna se nanesl tento
lep a vše se zalisovalo do doby, než „sendvič“
zcela vyschnul. Po celou dobu schnutí byl plošně
zatížený obraz vystaven působení vlhkosti
z klihové vody. Celý ten proces probíhal bez
jakékoliv možné kontroly ze strany restaurátora.
Z popisu je jasné, jak byla taková operace
nebezpečná, protože mohlo dojít ke sražení
jednoho, druhého či obou pláten, k narušení
podkladu, k oddělení barevné vrstvy atd. Tento
složitý zákrok vyžadoval obrovskou zkušenost
a bohužel právě zde se vůbec nepovedl;
u obrazu při tom došlo ke shrnutí a posunutí
jednotlivých kusů plátna přes sebe, což zpětně
už nebylo možné nijak opravit. K tomuto kroku
se také asi vztahuje plošné poškození (uvolnění)
nejsvrchnější lazurní barevné vrstvy.
Dávný „opravář“ vzniklé problémy vyřešil
tím nejjednodušším, avšak nejméně citlivým
způsobem: uvolněnou vrstvu křehkých lazur
mechanicky oškrábal. Tento krok znamenal
nevratné estetické poškození obrazu. (Hluboké
syté tóny lazurních vrstev se zcela zásadně
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podílejí na vzhledu každé barokní malby.) Dále
nerovnosti povrchu (tam, kde se plátna dostala
přes sebe nebo se shrnula) jednoduše vyrovnal
vysokou vrstvou tmelu, kterou nanesl širokou
špachtlí přes velké plochy malby (postupoval
vlastně stejně, jako se kytují třeba nerovnosti
ve dřevě) a vše pak plošně nahrubo přemaloval.
Oprava 1905/6:
Po cca 60 letech musel být obraz opět natolik
zašlý, že bylo rozhodnuto o jeho opravě. Již
asi nezjistíme, zda do té doby zůstala v paměti
farnosti zachována vzpomínka na předchozí
opravu. Je však pravděpodobné, že teprve až
po odstranění starého podlepení si účastníci
nové opravy uvědomili celý rozsah dřívějšího
poničení malby. A tak bylo rozhodnuto se
do velkých oprav nepouštět a obraz jen vizuálně
„obnovit“. Restaurátoři tedy obraz pouze
znovu podlepili novým plátnem, staré tmely
a přemalby ponechali, a obraz jen vylepšili
podle soudobých estetických nároků novou
plošnou přemalbou. Hodně neobvyklé ovšem
bylo to, že při tom ani nedoplnili chybějící části
obrazu a svoji malbu provedli přímo na spodní
jimi doplněné plátno, tedy bez vytmelení,
vlastně jakoby „o patro níž“.
Když k tomu přidáme technologické
chyby, které zapříčinily krabacení, odlupování
i sprašování jejich zásahů a dnes už i zase velmi
silnou vrstvu povrchových nečistot, máme před
sebou celkově mimořádně zdevastovaný obraz…
Co tedy obsahovala vaše práce?
My jsme museli odstranit všechny nepůvodní
zásahy, tedy obraz znovu nažehlit (tentokrát
pomocí voskovo-pryskyřičné směsi, která je
do klimatických podmínek kostela nejvhodnější),
odstranit nerozpustné přemalby i velmi tvrdé
tmely z obou předchozích oprav, a tak odhalit
veškerý dochovaný originál. Zároveň jsme
v rámci možného posunuli roztrhané části
originálního plátna tak, aby se povrch obrazu
alespoň částečně vyrovnal. Naše nové tmelení
nezasahuje originální malbu, pouze vyplňuje
samotná poškození. Celý letošní rok jsme výjev
retuší scelovali tak, aby pro pohled z dálky obraz
působil celistvě, avšak aby při bližším pohledu
bylo možné odlišit naše zásahy od originálu. To je
velmi důležité pro posuzování obrazu odborníky.
Dnešní samozřejmostí je to, že všechny
novodobé zásahy jsou snadno odstranitelné bez
nebezpečí dalšího poškození malby.
V průběhu oprav byl obraz nastojato či
naležato?
Obraz z Fořtu má rozměry 464 x 228 cm
a nebylo
ylo pochopitelně možné (ale ani

účelné) obraz restaurovat nastojato. Však i při
jeho restaurování „naležato“ jsme pracovali
z mobilního lešení. Naposledy jsme tedy obraz
viděli stát při snímání z oltáře v roce 2019…
Jaké máte teď na konci pocity?
S obrazem jsme strávili doslova stovky hodin.
Za tu dobu si s dílem vytvoříte zvláštní, osobní
vztah. Některé obrazy jsou tzv. „hodné“, při
opravě nezlobí a vycházejí restaurátorovi vstříc.
Musíme tedy konstatovat, že vás obraz mezi ně
rozhodně nepatřil☺ Byl velmi problematický
a tvrdohlavě odolával.
Šárka: Mohu dodat, že nade mnou váš obraz
dokonce v určitém ohledu zvítězil, protože
dlouhodobé přetížení při jednostranné práci
(při retuši provádíte stále stejný nepatrný
pohyb rukou vztaženou před sebe) mi přivodilo
zdravotní problém v podobě syndromu
zmrzlého ramene. Od května tedy 3x týdně
pravidelně docházím na rehabilitace, abych se
udržela „v pracovní schopnosti“…
Co byste teď sobě a obrazu popřáli?
Nám i vám přejeme zklidnění dnešní divné
doby, lepší vztahy mezi lidmi a pochopitelně
co nejpevnější zdraví. Obrazu přejeme
především opravený kostel!
Je úžasné, co u vás pro rehabilitaci kostela
ve Fořtu a pro rozvoj lokální kultury a zachování
povědomí historie podnikáte… tyto bohulibé
aktivity jsou naší společnosti potřebné jako ta
příslovečná sůl.
Když ji máme, tak ji vlastně ani nevnímáme,
pokud ale chybí, nedá se vařit. A to platí
přeneseně i pro další (jen zdánlivě nepodstatné)
oblasti našeho důstojného žití.
Doufáme, že jsme opraveným obrazem byli
vašim snahám alespoň trochu nápomocni!
Děkuju za rozhovor!
Plánované slavnostní odhalení díla v prosinci,
jakož i vánoční koncert, se bohužel kvůli covidu
musely odložit. Naše čtenáře chci ale upozornit,
že na jedné z nadcházejících akcí Spolku pro kostel
Fořt (snad už při rozdávání Betlémského světla)
bude k vidění aspoň prezentace restaurování
tohoto obrazu. Doufejme, že se pak odhalení
uskuteční na jaře či v brzkém létě a doprovodnou
přednášku o obrazu a průběhu restaurování si
vyslechnou nejen zástupci ministerstva kultury
a památkářů, ale i široká veřejnost.
Karolina Boková
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MESTYS ČERNÝ DUL
...z dění v obci

HALLOWEENSKÁ STRAŠIDELNÁ STEZKA
Dne 5. 11. pořádal Sokol Černý Důl
ve spolupráci se ZŠ a MŠ Černý Důl třetí ročník
halloweenské strašidelné stezky. Po vynucené
roční přestávce jsme byli rádi, že se akce pro děti
zvládne uskutečnit. Děti musely projít nejdříve
přes čarodějnice, které je po splnění úkolu
pustily do strašidelného lesa. Tam na děti čekalo
peklo, loupežníci, popravčí, čarodějnice, vodník
a hřbitov. Děti na stanovištích plnily různé úkoly.
Po strašidelné stezce proběhlo na náměstí
opékání špekáčků. Děkujeme za velkou účast
a těšíme se na další ročník.
TJ Sokol Černý Důl

MOTOSPORT - RACING TEAM ČERNÝ DUL
Ahoj přátelé, kamarádi a příznivci našeho týmu.
Na začátku bych rád poděkoval všem, kteří
nám zachovali důvěru a náklonnost. Především
sponzorům, partnerům a také samozřejmě
našim rodinám a fanouškům. V této době to
bohužel není vůbec jednoduché pro nikoho
a ve sportu a na hromadných akcích je navíc
vše ztížené testováním a dalšími omezeními.
Nicméně naše závodní sezóna, řekl bych, byla
úspěšná. Někteří naši jezdci se bohužel nemohli
závodění plně věnovat jak z pracovních,
tak i ze zdravotních důvodů. Snažili jsme se
odjet pokud možno všechny závody v seriálu
Českomoravské asociace motocyklového
sportu, a to jak závody cross country, tak
endurosprinty. Také jsme se zúčastnili několika
závodů pořádaných Autoklubem České
Republiky a rovněž několika vložených závodů.
Ve většině jsme se umístili na předních příčkách
výsledkové listiny. Pro tento rok je závodní
sezóna ukončena a nastal čas na údržbu
techniky, údržbu tělesných schránek a začne
zimní příprava na další závodní rok. Ještě uvedu
několik výsledků závodů za rok 2021.
MČR a Pohár CAMS CC - Šiklův Mlýn
5. 6. - Bohouš Pajer - 3. místo Pohár CAMS Vet.50
6. 6. - Bohouš Pajer - 1. místo Pohár CAMS Vet.50
- Martin Fifka - 4. místo MČR 2
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MČR a Pohár CAMS CC - Rudník
19. 6. - Martin Roubal - 2. místo MČR 2
- Radim Pajer - 6. místo MČR 1
- Bohouš Pajer - 2. místo Pohár CAMS Vet.50
20. 6. - Radim Pajer - 6. místo MČR 1
- Martin Fifka - 4. místo MČR 2
- Bohouš Pajer - 1. místo Pohár CAMS Vet.50
MČR a Pohár CAMS ES - Opařany
21. 8. - Bohouš Pajer - 4. místo Pohár CAMS Vet.50
Vložený závod CC - Bystrá
12. 9. - Martin Fifka - 2. místo Licence A
- Radim Mikšík - 4. místo Licence A
- Bohouš Pajer - 1. místo Vet.
MČR a Pohár CAMS ES - Světlá
19. 9. - Radim Pajer - 7. místo MČR 1 E2
- Bohouš Pajer - 4. místo Pohár CAMS Vet.50
MČR a Pohár CAMS CC - Úpice
2. 10. - Radim Pajer - 5. místo MČR 1
- Bohouš Pajer - 2. místo Pohár CAMS Vet.50
3. 10. - Radim Pajer - 4. místo MČR 1
- Bohouš Pajer - 1. místo Pohár CAMS Vet.50
MČR a Pohár CAMS ES - Šiklův Mlýn
23. 10. - Bohouš Pajer - 4. místo Pohár CAMS Vet.50
24. 10. - Bohouš Pajer - 1. místo Pohár CAMS Vet.50
CLASSIC Adrenalin OIL MMČR a PČR Semily
23. 10. - Radim Pajer - 5. místo PČR E2
24. 10. - Radim Pajer - 3. místo PČR E2

Celkové pořadí CLASSIC Adrenalin OIL MMČR
a PČR
- Radim Pajer - 5. místo PČR E2
20. 11. 2021 se náš tým zúčastnil slavnostního
vyhlášení seriálu Českomoravské asociace
motocyklového sportu v Mistrovství České
republiky v Poháru CAMS v cross country
a endurosprintu v Šiklově Mlýně. Na celkovém
vyhlášení jsme přebrali několik ocenění:
• Bohouš Pajer - 5. místo - Pohár CAMS enduro
sprint Vet.50
• Martin Fifka - 4. místo v Absolutním pořadí
MČR 2. třídy cross country
• Bohouš Pajer - 1. místo - vítěz Poháru CAMS
v cross country Vet.50
• Radim Pajer - 3. místo - druhý vicemistr ČR
v Absolutním pořadí 1. třídy cross country
Všem moc gratulujeme a už teď se těšíme
na závodní sezónu 2022.
Racing Team Černý Důl by rád ještě jednou
poděkoval všem sponzorům, partnerům,
fanouškům a příznivcům našeho týmu
za podporu. Moc si toho vážíme. Rád bych všem
popřál krásné vánoční svátky, hodně pohody
a lásky, krásný a úspěšný nový rok a v tomto
období hlavně hodně zdraví.
S pozdravem
Bohouš Pajer

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

Z HISTORIE - ROZHOVOR

MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

MESTYS ČERNÝ DUL
...z historie - rozhovor

ROZHOVOR S MIROSLAVEM ŠILHANEM, DLOUHOLETÝM PŘEDSEDOU MNV V NAŠÍ OBCI
(ZPROSTŘEDKOVANĚ PŘES SYNA MIROSLAVA)
Narodil jsem se ve vesnici Olešnice u Chlumce nad Cidlinou. Bydleli
jsme v tzv. obecním domě v jedné místnosti – já, rodiče a mých šest
sourozenců. Do místnosti, ve které jsme bydleli, se chodilo přes druhou,
kde bydlela jiná rodina. Byl to vlastně byt o dvou místnostech, o který se
tyto dvě rodiny dělily. Proto jsme se odstěhovali do Chlumce, do toho
samého bytu, akorát že jsme bydleli s babičkou a dědečkem – rodiči mého
otce. Tento barák byl neudržovaný a teklo do něho. Můj otec, přestože
byl nemocný a přes varování lékařů v roce 1939 narukoval do armády
na mobilizační příkaz.
Po několika dnech strávených v armádě, když venku promokli a spali
ve stodole, byl vrácen domů. Byla u něho pro zhoršený zdravotní stav
zjištěna tuberkulóza. Protože neměli peníze na doktora, a ti v té době před
ošetřením vyžadovali lístek od pojišťovny za zaplacení lékaře, se prostě
neléčil a ležel doma. Po několika měsících umírá ve svých 39 letech a touto
nemocí stačí nakazit mého bratra a dvě sestry. Moje matka zůstává bez
práce a bez prostředků. Jde za starostou a žádá o práci a léčení dětí.
Je odmítnuta, vysmějí se jí a je ponechaná svému osudu i s dětmi. Starosta
Chlumce, pan J., dříve sociální demokrat, se tímto nechce zabývat. Moje
matka na naléhání kamarádek jde za úředníkem, který je Němec a který
vykonává úřad a je nadřízený, nad českým starostou. Ten se podiví, v jaké
je rodina situaci a ve špatném zdravotním stavu. Dále se diví českým
úřadům a jejich přístupu. Nařizuje přestěhování rodiny do nové bytovky,
děti jdou na lékařské prohlídky, nemocní jsou umístěni do sanatoria. V té
době byla jakákoliv forma TBC smrtelná. Ve 14 a 19 letech umírají moje dvě
sestry a dvacetiletý bratr. Po doporučení lékaře, abychom změnili vzduch
za horský, přichází se svou matkou do Krkonoš bratr a já v roce 1948
po vyučení za ní. Matka se znovu provdá za vzdáleného příbuzného pana
Andra, který měl baráček naproti domu pana Petráka v Čisté (čp. 14). Tento
sňatek je vlastně uzavřen jenom kvůli zdravotnímu stavu a aby rodina
měla kde bydlet.

Já po příchodu v roce čtyřicet osm pracuji v papírnách na pravé straně
silnice, kde byla dlaždičkárna. V roce 1951 nastupuji základní vojenskou
službu, za starostování pana Nováka. Po návratu bydlím s matkou v jedné
místnosti v čp. 125 a pracuji ve státní traktorové stanici v Lánově. Odtud
jsem byl přeřazen na okresní výbor strany, odkud jsem byl vyhozen asi
po půl roce, protože se lidé nechtěli v oblasti Kunčic stát členy JZD, což
jsem dostal za úkol. Na krátkou dobu pracuji v papírnách, potom pracuji
jako tajemník MNV za starostování pana Stránského v roce padesát pět,
po odchodu bývalého tajemníka, který skládá funkci a který se jmenoval
pan Kratochvíl.

Paní Vaňátková a pan Šilhan při gratulaci paní Sedláčkové.
(Foto poskytla paní Mládková)
Jak obec vypadala v této době? V obci se lidé živili zemědělstvím, ale
byly zde i řemeslníci, i papírny. Nebylo to lehké, lidé pracovali v papírnách
a měli třeba malé políčko, nebo hospodářská zvířata. Například předseda,
v té době pan Stránský, byl mimo své funkce ještě hostinský, měl řeznictví
a obdělával kus pole se svojí ženou. Měl i koně, který byl využíván
i k účelům a pracem při obci. Mimo jiné paní Stránská také ještě mimo
promítání kina dělala v kině; tam vlastně dělala všechny práce, které
z toho vyplývaly – prodávala lístky, uklízela.
Veškeré elektrikářské práce v obci a i promítání v kině dělal pan Martinec.
Naše obec byla vlastně německá, a proto zde proběhlo i vysídlení
Němců a zůstaly zde malé zemědělské usedlosti. Ty byly osídleny Čechy.
Ti, kteří tyto usedlosti osídlili, vlastně ani neuměli pořádně hospodařit,
až asi na pět výjimek, což byli sedláci, ale ostatní byli jenom lidé, kteří
u sedláků sloužili a se zemědělstvím neměli hlubší zkušenosti. Někteří měli
štěstí, že ve statku zůstal původní obyvatel, který sloužil u Němců, který se
opravdu tím zemědělstvím zabýval a těmto novým tzv. sedlákům pomohl,
aby vůbec mohli tuto hospodářskou činnost provádět.

Chlapi z KRPA, pan Šilhan dole vlevo. (Foto poskytli Doubkovi)
Matka po příchodu do obce pracuje od začátku v Krkonošských
papírnách, kde dostává byt v čp. 54 (činžák), který později přenechává
novomanželům Dolenským. Sama dostává jednu místnost v našem
nynějším domě, v čp. 125 (naproti škole). V té době v tomto domku je ještě
v I. patře výbor JZD a tzv. kampelička. V přízemí má JZD sklad hnojiv. Před
válkou zde sídlil místní národní výbor (správněji obecní úřad) a v přízemí
byla dokonce i cela. Potom bylo celé MNV přestěhováno do dnešní
mateřské školy.

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz

Tito lidé, kteří zde zůstali u nových českých osídlenců, vlastně spali
a měli postele v chlévě u krav. Živit se v naší obci za stávajících podmínek
a mechanizace a v tomto počasí zemědělstvím bylo velice těžké. Lidé měli
jenom dřinu a jejich děti utíkaly do měst a továren.
Co vlastně v naší obci bylo? Jak si vzpomínám, na začátku 50. let byla
v obci asi tři auta. První auto měl můj soused pan Truchlý, hospodský
pan Machač a dole na křižovatce pan Erlebach. V obci byly dvě papírny
– tu, co si pamatujeme, a dole na křižovatce, kde bylo dříve zemědělské
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učiliště. Ta, její výroba, byla pro nedostatek lidí koncem 40. let přesunuta
do dnešních Krkonošských papíren. Jinak zde pracoval pan Ulvr jako
truhlář a vyráběl lyže a různé věci a dělal opravy místním. Dále zde byl
truhlář pan Štefan, který také vyráběl lyže a různé věci. Zaměstnával
asi pět lidí. Později pan Ulvr dělá truhláře v JZD a pan Štefan je přidělen
ke komunálním službám, kde do důchodu vyrábí upomínkové předměty
se zaměřením na Krkonoše. Naproti dnešní hospodě měl kovárnu
a pracoval jako kovář pan Schliegsbir. Pro místní to bylo velice potřebné
řemeslo, protože drtivá většina práce se vykonávala v zemědělství
koňmi. Dále zde byly dvě hospody, u Machačů a u Stránských. Protože
bylo po válce a lidé se chtěli bavit, pořádaly se zde taneční zábavy.
Aktivní tu byl velice i divadelní spolek, který svá představení pořádal
v hospodě u Machačů, kde bylo i jeviště. Je to dnes na pozemku,
kde bydlí pan František Šíba.

Ve vedení obce jsem začal působit v roce 1955 za předsedy pana
Stránského, kdy nahrazuji již zmíněného tajemníka pana Kratochvíla,
který odchází do JZD a vzdává se funkce. Potom pracuji s předsedou
panem Škrabálkem do roku 1960, kdy MNV Čistá v Krkonoších
končí a slučuje se s obcí Rudník. (Poslední svatbou na MNV Čistá byla
v r. 1957 svatba Šilhanových, oddávajícím byl Miloslav Škrabálek.) Měl jsem
jít dělat tajemníka nebo předsedu s panem Brádlerem, který byl z Rudníka.
K tomuto sloučení těchto obcí jsem neměl dvakrát důvěru a odmítl jsem.
Nastoupil jsem do papíren jako dělník do tak zvané mokré výroby. Obec
byla dána do správy MNV Rudník, kde byl zvolen zástupcem naší obce
poslanec pan Martinec. V tomto novém uspořádání obce byl zvolen
tajemníkem pan Brádler a předsedou pan Pěnička, který později působí
jako instruktor vedoucí obchodní sítě Jednota potraviny. Toto vedení obce
má jeden den v týdnu úřední den na bývalém MNV v Čisté v Krkonoších.
Takto fungovalo toto uspořádání jedno volební období. V roce 1965
před volbami bylo rozhodnuto, že se Čistá a Černý Důl spojí, což se stalo
a předsedou se stal pan Projzl z Čisté a tajemnicí paní Riegerová z Černého
Dolu. MNV začalo mít kanceláře v Černém Dole, já začínám dělat předsedu
komise veřejného pořádku. Byla to velice populární funkce, se kterou jsem
měl problémy, i s jejím obsazením, až do mého odchodu do důchodu, když
jsem dělal předsedu obce. Po určité nespokojenosti úřadu s vykonáváním
funkce předsedy jsem byl přemluven okresními úředníky, abych v roce
1967 v prosinci převzal funkci předsedy obce Černý Důl-Čistá a v horské
oblasti od Cihlářské boudy po Lyžařskou a na druhou stranu po horskou
chatu Krakonoš. Tuto funkci jsem vzal k velké nelibosti své rodiny. Během
této funkce mě několikrát manželka strašila, že se se synem odstěhuje
ke svým rodičům a jednou už jsem odcházel i já do závodu Tesla, kde mi
byla nabízena klidná funkce mým kamarádem, který dělal ředitele v tomto

Pan Šilhan (vlevo) gratuluje manželům Hubičkovým k výročí.
(Foto poskytla paní Mládková.)
Když jsem se vrátil z vojny v roce 1953, bylo zde již založeno JZD.
Předsedou byl zvolen pan Reško. Zemědělci byli asi čtyři roky spojeni
s Rudníkem, bez valných výsledků.
Jinak tu také byly dva kostely, ve Fořtě a v Černém Dole. Do obou
kostelů dojížděl farář z Rudníku. Pro zajímavost – do Černého Dolu si
na faru dovážel na kole i topivo.
V obci také byl jeden obchod s potravinami, kde prodával pan Horáček,
zeť pana Stránského, a pan Hampl. Doktor tady v obci byl jenom dětský.
Tento doktor ordinoval u Bornových (bývalá Hoferova vila, čp. 71-72 naproti
dnešní MŠ). Zubní lékař a lékař pro dospělé ordinoval v Lanově.
Byl zde i výkup mléka u sušárny papíren, kde kvalitáře mléka dělal pan
Grůza. Byly to tak zvané nucené dodávky, které zemědělci museli státu
dodávat.
Pan Lustyk a pan Petrák měli krejčovskou dílnu, kde pro místní
opravovali a šili obleky. Holič byl jen po pracovní době ve Fořtě pan
Skalický, který jinak pracoval na pile ve Vrchlabí.
Na křižovatce byla hříbárna a na dvoře se u Bornových připouštěli koně.
Byl to státní podnik.
Fořt měl svůj vlastní obecní úřad, kde předsedu dělal pan Pardubský
a pan Pokorný byl tajemník, který úřadoval ve svém vlastním domku (čp. 41,
3. dům pod kostelem; v rejstříku majitelů ale figuruje u čp. 21, což je 2. dům pod
matuju,
kostelem). V Černém Dole byl také samostatný úřad, kde si jen pamatuju,
ek.
že předseda byl pan Bárta a tajemníka mu dělal pan Josef Zaplatílek.
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Otevření nové tělocvičny v Čisté, p. Šilhan uprostřed.
(Foto poskytla paní Mládková)
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podniku, panem Krejčím. Důvod byl ten, že jsem zapojoval svou rodinu
do práce MNV jak ve všední dny, tak v noci, dále o víkendech, že jsem živil
a nechal přespávat za svoje peníze lidi, kteří pracovali na jednotlivých
akcích. Platil jsem občerstvení na brigádách, do společné domácnosti
jsem dával polovinu své výplaty. Vše ostatní spolkla moje funkce. Moje
první činnost na úřadu bylo uklidit a zprovoznit kancelář MNV Černý Důl.
Tajemnici dělala paní ředitelka základní školy Riegerová, která docházela
třikrát týdně po pracovní době. Na plný úvazek zde pracovala účetní paní
Barková a já. Tuto funkci předsedy jsem vykonával 23 roků a asi 3 měsíce.
Na co nejraději vzpomínám? No, na všechny akce, které jsme dělali
a které se povedlo dodělat a sloužily lidem. V mé době nebylo lehké něco
dělat. Všechny akce se dělaly v tzv. Akci Z, to znamená, že akce nebo stavby
byly státem dotované z celkové částky 40 procenty jejich ceny.
Pan Šilhan (vpravo dole) mezi našimi fotbalisty. (Foto poskytli Šilhanovi)

Celý rozhovor si můžete přečíst ve 3. čísle
občasníku Netopýr na stránkách obce www.cernydul.cz.

SPOLEK PRO ČERNÝ DUL, ČISTOU V KRKONOŠÍCH A FORT
Vážení spoluobčané,
dne 11. 6. 2021 byl založen Spolek pro Černý
Důl, Čistou v Krkonoších a Fořt. Tento Spolek
byl založen za účelem podpory cestovního
ruchu v Černém Dole a jeho propagace.
Úkolem nově vzniklého Spolku je komunikace
s orgány místní samosprávy a státní správy
v našem regionu. K dnešnímu dni (5. 12. 2021)
má Spolek 24 členů.
Toliko fakta a nyní mi dovolte doplnění těchto
faktických informací o názor člověka, který zná
Černý Důl od roku 1995 z pozice ředitele Hotelu
Aurum (11 let), z pozice předsedy Sdružení
podnikatelů (dnes již zaniklého) a samozřejmě

také z pozice člověka, který je již 15 let trvale
žijícím občanem Fořtu, názor Petra Čermáka.
Černý Důl (jako celek) je velice zajímavou obcí
již díky své délce a díky tomu, že začíná téměř
v nížině a končí na hřebenech hor. Na přelomu
století zažil Černý Důl obrovský boom a v té
době se z něho stala obec, která svojí známostí
překračovala nejenom region, ale začala být
známa i v okolních zemích (Polsku a Německu).
Nicméně posledních minimálně 10 let se stává
byť krásnou lokalitou, ale nestačící na současné
požadavky uživatelů služeb cestovního ruchu.
Ruku na srdce - co můžeme nabídnout?
Ubytování, krásné okolí … a co dál?

Z tohoto důvodu jsem rád, že nově
vzniknuvší Spolek sdružuje (stanovy to
umožňují) zajímavý mix osob. Místní občany,
tzv. “chalupáře - náplavy“ (z nichž někteří
jsou náplavami více než 40 let), podnikatele
v cestovním ruchu, nebo prostě pouze
normální lidi, kterým není osud Černého Dolu,
Čisté v Krkonoších a Fořtu lhostejný.
Dne 19. 11. 2021 proběhla členská schůze,
která již stanovila cíle a priority Spolku,
ale o tom zase příště.
Petr Čermák, předseda Spolku pro Černý Důl,
Čistou v Krkonoších a Fořt

DOBROVOLNÍ HASIČI
...SDH Čistá v Krkonoších

OCENĚNÍ PRO EMILA RINDTA
Dne 12. listopadu 2021 bylo v Přibyslavi
Emilu Rindtovi uděleno nejvyšší vyznamenání
pro dobrovolného hasiče. Jedná se o ocenění:
titul Zasloužilý hasič. Vyznamenání se uděluje
zpravidla po 5 letech po udělení Medaile
za mimořádné zásluhy, při dodržení délky 40
let členství a dovršení 65 let věku. Tímto je pan
Rindt zapsán do Pamětní knihy zasloužilých
hasičů.
My, jakožto Sbor dobrovolných hasičů Černý
Důl - Čistá, Ti, milý Emile, gratulujeme k udělení
tohoto vyznamenání. Zároveň Ti děkujeme
za tvůj čas, který jsi naší jednotce obětoval,
a za vše, co jsi pro nás dokázal.

ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ
www.cernydul.cz
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ČERNÝ DŮL

SPOLKY, KLUBY, SDRUŽENÍ

DOBROVOLNÍ HASIČI
...SDH Čistá v Krkonoších

DOSAVADNÍ PRÁCE HASIČŮ ZA ROK 2021
Jednotka od začátku roku zasahovala zatím
u 23 událostí.
1. 4. ledna 2021 – jednotce byl vyhlášen poplach
do Černého Dolu, došlo k zahoření ve zdi
od kamen.
2. – 3. 15. února – 16. února 2021 – hasiči
prováděli rozvoz dezinfekce a respirátorů
občanům obce.
4. 28. února 2021 – na žádost starosty obce jednotka
rozvážela respirátory občanům nad 70 let.
10. dubna 2021 – jednotka provedla omytí
koupaliště v Autocampu Slunečná.
22. května 2021 – hasiči provedli v naší obci
sběr železa.
5. 22. května 2021 – jednotka byla v rámci sběru
železa svědkem dopravní nehody cyklisty. Hasiči
se okamžitě podíleli na podání první pomoci
postižené osobě a vyčkávali do příjezdu ZZS.
6. 22. května 2021 – jednotce vyhlášen poplach
na požár sazí v Černém Dole, z komínu vycházely
plameny. Tento den byl pro naši jednotku velice
pestrý a náročný.
7. 30. červa 2021 – naši hasiči vyjeli do Černého
Dolu na likvidaci bodavého hmyzu.
11. července 2021 jsme se zúčastnili
Spolkového dne na fotbalovém hřišti v Čisté,
hasiči provedli ukázky (ne)správného hašení
hořícího oleje.
8. 27. července 2021 – naší výjezdové jednotce
byl vyhlášen poplach na únik plynu v Čisté
v Krkonoších. Jednalo se o překopnuté vedení
u rodinného domku, hasiči provedli protipožární
opatření a vyčkali na příjezd plynárenské
společnosti.
9. 14. srpna 2021 – jednotka vyjela na požár
rodinného domu do Rudníku, po příjezdu
na místo se jednalo o planý poplach.
10. 19. srpna 2021 – část jednotky vyjela
do Penzionu Čistá na likvidaci bodavého hmyzu.
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11. 19. srpna 2021 – během návratu na základnu
z předešlého zásahu byl jednotce vyhlášen
poplach. Jednalo se o odstranění nakloněného
stromu nad komunikací v Černém Dolu u Milety.
12. 3. září 2021 – jednalo se o technickou pomoc,
konkrétně o likvidaci bodavého hmyzu v Čisté.
Ve dnech od 4. do 5. září se část jednotky
účastnila závodů silničních motocyklů
v Dymokurech. Dohlíželi jsme na bezpečnost
závodníků a starali se o požární dozor.
13. 15. září 2021 – naše jednotka vyjela k likvidaci
bodavého hmyzu. Jednalo se o budovu školky
v Čisté.

16.

17.

18.

19.

Dne 19. září 2021 se část jednotky sešla
k uctění památky kolegů hasičů z Koryčan.
Jednotka uctila památku minutou ticha.
14. 2. října 2021 – hasiči opět, v tomto roce
po několikáté, vyjeli na likvidaci bodavého
hmyzu.
Dne 2. října 2021 proběhlo v Černém Dole
cvičení výjezdových jednotek okrsku č. 8.
Cvičení proběhlo v areálu Mileta Černý Důl
a bylo zaměřeno na požár v půdním prostoru
a na dálkovou dopravu vody. Cvičení se
zúčastnili: JSDH Černý Důl – Čistá, JSDH Dolní
Branná, JSDH Prostřední Lánov, JSDH Vrchlabí
3 (Harta), JSDH Dolní Dvůr a JSDH Kunčice
nad Labem.
Tímto bychom chtěli poděkovat vedení
Milety, že nám bylo umožněno cvičení
uskutečnit. Dále chceme poděkovat všem
zúčastněním jednotkám za hojnou účast.
15. 10. října 2021 – jednotka vyjela na technickou
pomoc do Černého Dolu. Jednalo se o proplach
kanalizace.

20.

21.

22.

23.

13. – 14. října 2021 probíhalo oplachování
hlavní silnice v Čisté.
21. října 2021 – jednotka vyjela na technickou
pomoc na křižovatku do Čisté, kde provedla
odstranění dvou spadlých stromů.
21. října 2021 – jednotka se postarala
o odstranění stromu na komunikaci ve Fořtu
u statku.
21. října 2021 – jednotka odstranila dva ležící
stromy na drátech vysokého napětí. Zásah
probíhal ve spolupráci s ČEZ.
1. listopadu 2021 – jednotka obdržela
oznámení o požáru zemědělského objektu
v Dolním Lánově. Jednalo se o požár
uskladněných balíků, jednotka prováděla
samotný zásah a podílela se na kyvadlové
dálkové dopravě vody. Tento požár byl
vyhodnocen jako největší požár na Trutnovsku
od začátku roku.
2. listopadu 2021 – naše jednotka vyjela
na vystřídání jednotek na požářišti do Dolního
Lánova. Do večerních hodin byly prováděny
hasební práce a požární dozor. Následně byla
naše jednotka vystřídána.
6. listopadu 2021 – jednotka vyjela do obce
Rudník – Javorník na technickou pomoc.
Jednalo se o spolupráci se složkami IZS,
jednotka se podílela na hledání pohřešovaného
seniora. Pátrání probíhalo do setmění.
7. listopadu 2021 – jednotce byl opětovně
vyhlášen poplach na pátrací akci do obce
Rudník – Javorník.
9. listopadu 2021 – jednotka obdržela poplach
na požár lesního porostu směrem na Čistecký
Bolkov. Jednalo se o prověření pálení. Jednotka
obdržela zprávu, že se jedná o nahlášené
pálení. Výjezd vyhodnocen jako planý výjezd.

Za SDH Černý Důl – Čistá v Krkonoších Jakub Janeček

...s opravdovým kouzlem hor!
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MĚSTYS

ČERNÝ DŮL

MESTEČKO v OBRAZECH
...co je u nás nového

V městysi se v současnosti na mnoha místech staví. Byli bychom opravdu velice rádi, kdyby tyto objekty, nebo alespoň některé z nich,
sloužily trvale žijícím obyvatelům.

1

2a

1 Černý Důl - druhý ze čtyř bytových domů
v horní části „Sluneční louky“, investor vše
prodává po jednotlivých apartmánech,
s největší pravděpodobností vše na rekreaci.
2 Černý Důl - Jáma čp. 89, probíhající
rekonstrukce.
3 Černý Důl - Jáma čp. 89, vizualizace
po rekonstrukci, výsledkem bude 30 investičních
apartmánů, každý bude mít svého majitele,
ale budou spravovány v rámci resortu Aurum.
4 Čistá - výstavba dvou rodinných domů (RD)
nad MŠ pod Happy Hillem - také zde
pravděpodobně pro rekreaci.
5 Čistá - vila dům A - bytový dům A1 a A2 ve spodní části výstavby u golfu u Šmídovky,
opět investor vše prodává po jednotlivých
apartmánech, s největší pravděpodobností
vše na rekreaci, výsledkem bude jeden bytový
komplex, v přízemí propojený garážemi.
6 Čistá - výstavba RD za tělocvičnou poblíž čp. 58,
opět pravděpodobně pro rekreaci.
7 Čistá - výstavba dvou RD nad ZŠ u staré
hasičské zbrojnice pod čp. 143, pro rodinnou
rekreaci, v budoucnu možná trvalé bydlení.
8 Čistá – již hotová rekreační chalupa nad
hasičárnou.
9 Čistá - rekreační chalupa za hasičárnou, v místě
bývalé stodoly.
10 Fořt - výstavba klubovny Mysl. spolku Bolkov, z. s.,
za zámkem, hotová by měla být v r. 2022.
11 Fořt - výstavba rekreačního domu naproti
bývalé prodejně potravin čp. 32.

3
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KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ 2022

KALENDÁŘ
UDÁLOSTÍ
2022
ČERNÝ DŮL,
ČISTÁ V KRKONOŠÍCH,
FOŘT
NOVOROČNÍ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ TROJIC
leden 2022, Čistá v Krkonoších
Tradiční sportovní akce v tělocvičně
v Čisté v Krkonoších.
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz

KRAKONOŠŮV MAŠKARNÍ REJ
26. února 2022, skiareál Černý Důl
Tradiční zimní akce. Návštěva
Krakonoše a sjezd na čemkoliv.
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz

HASIČSKÝ BÁL
4. března 2022, Čistá v Krkonoších
Taneční zábava s živou hudbou
a bohatou tombolou.
Pořadatel: Sbor dobrovolných hasičů
Čistá v Krkonoších

DEN MĚSTYSE
21. května 2022, Černý Důl
Tradiční slavnost u Skiareálu Černý Důl.
Pořadatel: www.cernydul.cz

DĚTSKÝ DEN
červen 2022, Černý Důl
Dětské sportovní odpoledne
a spousta soutěží pro děti.
Pořadatel: www.spolekkrakonos.cz
a TJ Sokol Černý Důl

LETNÍ KINO ČERNÝ DŮL
srpen 2022, Čistá v Krkonoších,
fotbalové hřiště
Promítání pod širým nebem.
Pořadatel: www.cernydul.cz

KRIMIPOVÍDKA VRAŽDA V ČERNÉM DOLE

(Petr Jehla, Fořt 2017)

Kapitola 1
olomu v Černém Dole, objevil
V pondělí ráno dělník z Ukrajiny Jurij Kamčatskij, zaměstnaný v kamenolomu
na dně lomu dvě mrtvá těla. Chlapce a děvče. Soudní lékař konstatoval smrt
mrt pádem z výšky, ale neobvyklé
bylo, že obě těla měla na sobě dost krvavých bodných ran. Věk obětí odhadl
adl lékař na 14 - 16 let. Vedle jejich
těl ležel košíček s borůvkami, nebyl důvod si myslet, že by to byla sebevražda
žda (z nešťastné lásky). Poručík
Rudolf Koblížek a jeho vyšetřovací tým z Vrchlabí proto začal tento případ vyšetřovat
jako
Obětii
š ř
j k vraždu.
žd Obě
neměly u sebe žádné doklady, jen pár drobných mincí EUR. V okolí se nenašly žádné stopy (v noci pršelo).
Po dvou dnech oznámil správce blízkého kempu zmizení 16letého Romana a 14leté Julie, občanů
s australským pasem a českými jmény. Kromě dokladů v recepci měli ve svém stanu jen pár kousků oděvů.
Soudní pitva potvrdila smrt pádem z výšky, ale asi jim někdo pomohl - ty neobvyklé krvavé rány. Policie
znovu prohlédla místo, ale žádné stopy, ani nějaký podezřelý předmět, nenašla.
Rudolf Koblížek si vzal dovolenou, ubytoval se v hotelu Pošta na náměstí v Černém Dole a začal sám
pátrat soukromě. Kromě těch jmen neměl nic konkrétního, jen že přiletěli do ČR den před smrtí, v sobotu.
Zemřeli v neděli večer. Proč přiletěli sem? V kempu zaplatili hotově na týden dopředu.
Ve středu ráno po vydatné snídani v hotelu se poručík Koblížek vydal na houby (prohledat znovu okolí
místa činu).
Kapitola 2
Příjmení obou dvou obětí bylo Black, vzhledem k jejich věku to asi byli bratr se sestrou.
Poručíkovi se přihlásil svědek, který ty skoro ještě děti viděl v sobotu odpoledne na hřbitově ve Fořtu.
Utkvěly mu v paměti, protože se tam dlouho procházely po celém hřbitově, zřejmě hledaly nějaký hrob.
Podle křestních jmen obětí poručík usoudil, že alespoň jeden z rodičů byl asi Čech. Požádal australskou
ambasádu o spolupráci, kdo ty děti jsou a proč přicestovaly do ČR. Dostal odpověď, že jsou to děti českých
rodičů - Petr Černý a Lucie Černá, kteří na podzim v roce 1968 emigrovali z ČR do Austrálie. Změnili si
jméno. Umřeli nedávno hroznou smrtí. Napadl je v oceánu žralok, byli hned mrtví.
Poručík se vydal na místní matriku, ale žádné jméno těch dětí ani rodičů nenašel, požádal proto centrální
evidenci obyvatel o pomoc. Trvalo tři dny, než mu aspoň něco zjistili. Tak ty tři dny chodil na houby,
na borůvky, udělal si výlet na Sněžku a četl si román Láska je jen slovo od známého německého spisovatele
Simmela. Taky navštívil místní muzeum, aby se dozvěděl něco o historii Černého Dolu. Pracovnice
informačního střediska Iva mu ochotně povyprávěla. Taky se zašel podívat na ten hřbitov. Zjistil, že je
rozdělený na dvě části, českou s krásnými hroby a německou, zpustlou. V hotelu Pošta mu z těch jeho hub
a borůvek dělali samá dobrá jídla.
Petr a Lucie v roce šedesát osm měli trvalý pobyt v Praze, narodili se během války, jejich otec byl Čech
a matka Němka. Vše, co zatím zjistil.
Kapitola 3
Po vydatné snídani (šunka s vejci, borůvkový koláč, vídeňská káva, malá plzeň a na závěr jeden
Martell v. s. - harmonický a vyvážený koňak, 0.04/149 Kč) se poručík vydal na výlet do obce Rudník
(vesnice Královéhradeckého kraje roku 2016).
V místním penzionu pro starší lidi (nádherný penzion, patří obci, vedle mají důchodci obchod, poštu,
vše, co k životu potřebují) se vyptával zdejších usedlíků. Nešlo mu na rozum, proč ti dva byli na tom
hřbitově, proč byli na okraji lomu (jestli chtěli spáchat sebevraždu a někdo je při tom vyrušil, nebo je
tam někdo donutil jít s úmyslem je zabít a proč tak složitě). Dozvěděl se o několika Němcích, které těsně
po válce místní samozvaný akční výbor, nebo tak něco, bez řádného soudu zastřelil na výstrahu (prý kvůli
přechovávání zbraní). Podle trestního práva by to dnes byla sprostá vražda.
Celou krimipovídku si můžete přečíst na stránkách obce www.cernydul.cz.

HALLOWEEN V ČERNÉM DOLE
4. listopadu 2022, 17:00 hod.,
Černý Důl, náměstí
Halloweenská stezka odvahy.
Pořadatel: TJ Sokol Černý Důl společně
se ZŠ a MŠ Černý Důl

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

543 44 Černý Důl čp. 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 12/2021

VÁNOČNÍ STAN
25. – 31. prosince 2022, Černý Důl
Vánoční koledy, taneční zábava,
koncerty, dětské odpoledne plné her
kotéka.
a soutěží, silvestrovská diskotéka.
cz
Pořadatel: www.cernydul.cz
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ZDARMA

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: Karolina Boková. 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: ee-mail: infocentrum@lanov.cz • info tel.: +420 731 179 682
ČERNODOLSKÝ ZPRAVODAJ JE
J 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

