STRUČNÁ HISTORIE OBCE
Obec Č E R N O U Č E K
je vesnice velmi starobylého původu. Zdejší archeologické nálezy pocházejí z pozdní doby kamenné, zhruba z období kolem roku
3000 před n.l. Důkazy o dávném osídlení naší obce přinesly i archeologické výkopy prováděné zde roce 1997.
V roce 2000 oslavila obec výročí 900 let od svého vzniku. První historicky dochované zprávy o této obci se vztahují k roku 1100,
kdy ji příslušník rodu Vršovců vladyka Nemoj daroval Vyšehradské kapitule. Později se Černouček stává součástí biskupského a
nakonec arcibiskupského statku Roudnice nad Labem.
V 16. století získávají Černouček Ctínští ze Ctiněvsi, je- jichž nevelké panství později přechází do velkostatku Horní Beřkovice. Z
tohoto svazku se však zanedlouho Černouček spolu s dalšími obcemi opět navrací do rožmberské a potom lobkovické Roudnice
nad Labem, takže od konce 16. století zůstává převážně součástí tohoto velkého podřipského kní- žectví, a to až do období konce
fašismu.
V průběhu let zazněla různá jména obce. Tak např. roku 1454 - Černoček, 1577 - Černúček, 1617 - Černoušek, 1845
Černaussek.
V roce 1918 měla obec 85 obytných domů. V této době zde bylo provozováno 23 živností. Dva obchody a trafika, tři hospody,
kolář, kovář, holič, krejčí, kapelník, obuvník, kůžič- kář, handlíř dobytka ale i lékař, dentista, zámečník. Obec byla převážně
zemědělská.
Po první světové válce je v obci založen ochotnický divadelní spolek Tyl a Sokol. Vrcholem byla účast místních cvičenců na sletu
v roce 1938. Na jaře roku 1937 došlo k elektrifikaci obce. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava byl zrušen Sokol a místní
tělocvična zapečetěna. V roce 1943 byl nacisty popraven místní občan Jiří Krása ve věku 33 let. Tuto událost připomíná pamětní
deska na jeho rodném domě.

Po skončení druhé světové války zde žilo asi 300 lidí, většinou drobných rolníků. Kolem roku 1959 je zavezen rybník na návsi.
Na jaře roku 1969 je v obci otevřena nová prodejna potravin, která vzniká přestavbou bývalého hostince. Vlastníkem objektu se
stává Jednota Roudnice nad Labem. Roku 1978 je postavena nová hasičská zbrojnice. Následně je za budovou vybudováno
malé hřiště pro děti. V osmdesátých letech jsou dobudovány chodníky v obci a provedena oprava veřejného osvětlení a
rozhlasu.
V roce 1989 se sídlem obecního úřadu stává jedna místnost v budově základní školy. Jsou prováděny postupně tyto práce:
vysázení okrasných keřů na veřejných místech, zřízení telefonní budky, je oplocena skládka, vyčištěna vodní nádrž u Háje a
zabudována nová svodidla. Je vypracován generel plynofikace naší obce(ukončena v r.1999), provedena částečná rekonstrukce
veřejného osvětlení a místního rozhlasu, vybudována kotelna a uhelna pro základní školu, opravena tělocvična. Obec vstoupila
do sdružení obcí pro nakládání a nezávadnou likvidaci odpadů (SONO). Na náklady obce jsou vybudovány ke všem stávajícím
rodinným domkům přípojky vody a plynu. Cena přípojky k 1 rodinnému domku je v hodnotě cca 15 tis. Kč.

V letech 1995 a 1998 obec odkupuje pozemky ,které po zainvestování slouží k výstavbě nových rodinných domků. (celkem 12
+ 25 stavebních parcel – prvních 12 stavebních pozemků bylo již odprodáno, dalších 25 parcel plánuje obec odprodat po
dokončení investičních prací ).

