Obec Černice
V roce 1250 ukončil Václav I. válku se svým synem Přemyslem Otakarem II. Součástí usmíření
bylo i odškodnění Oseckého kláštera, který během bojů vyplenil jeho vzpurný synátor. Záznam
o tom, že král klášteru věnoval vesnici, tehdy nazývanou Cirinin, je považován za nejstarší
dochovanou písemnou zmínku o obci.
K prvnímu historicky zdokumentovanému bloudění u Černic došlo dle obecní kroniky v noci
z 5. na 6. srpna 1421. Po neúspěšném dobývání Mostu muselo husitské vojsko vedené Janem
Želivským chvatně ustoupit po jediné cestě, která vedla přes tehdejší Komořanské jezero. Kvůli
husté mlze však kališníci zabloudili, až k ránu je zakokrhání kohouta nasměrovalo k Černicím a
blízké tvrzi (Hausberk), kterou vyplenili. Tato událost dala vzniknout zajímavé protihusitské
tradici: od té doby každý rok v srpnu místní němečtí osadníci zabíjeli kohouta.
V 16. století působila v Černicích kamencová huť, která zpracovávala kamenečné břidlice
z místního naleziště. Její pece vytápělo uhlí z blízkého povrchového dolu.
Před rokem 1848 náležely Černice k lobkovickému panství Nové Sedlo-Jezeří. Po roce 1850 se
staly osadou Nového Sedla nad Bílinou (tehdy Novosedly) v okrese Chomutov. Později byly
přičleněny k nedalekým Albrechticím, ale ve 30. letech 20. století se opět osamostatnily. Mezi
lety 1949 až 1960 spadaly do okresu Litvínov, následně byly připojeny k Hornímu Jiřetínu a
okresu Most. Zároveň jáma velkolomu Československé armády pohltila několik sousedních
vesnic (Ervěnice, Albrechtice, Kundratice, Dřínov…), ale také Dřínovské jezero:

Přeloženy musely být železnice a silnice z Litvínova do Jirkova, koryto řeky Bíliny i několik
jejích přítoků. Horníci vyhrabali několik set metrů hluboký kráter o rozloze 5 000 hektarů, který
je viditelný pouhým okem i z oběžné dráhy Země.
Na přelomu tisíciletí se okraj dolu ČSA přiblížil na necelých 500 m od zástavby obce. Přesto
Černice a Horní Jiřetín zřejmě odolají opakovaným snahám o prolomení těžebních limitů, a
dočkají se utlumení těžby v roce 2024. Po zrušení stavební uzávěry zde opět mohou vyrůstat
nové domy, rozběhly se rekultivační práce, a příroda se pomalu začíná vzpamatovávat. Dozvuky
důlní činnosti však krajinu zřejmě ještě nějakou dobu potrápí.

Velké sesuvy půdy, podobné tomuto z roku 2011:

snad dnes již nehrozí, poddolovaná oblast však stále jeví známky geologické nestability. Na kraji
těžebního prostoru vznikají četné prohlubně a trhliny, které se časem samovolně zavodňují.
Někdy naopak část povrchových vod zmizí v hlubinách. V roce 2020 se dno nedalekého
Farského rybníka propadlo do starého důlního díla. Vyplavené toxické látky otrávily tisíce ryb a
hladiny všech rybníčků v oblasti poklesly. Z některých se dokonce staly bažiny, takže bylo nutno
zaktualizovat mapu :-).
Černice se zázemím hostince U Jezeří se dnes nabízí jako jeden z výchozích bodů výletu
na zámek Jezeří. Ten postupně prochází rekonstrukcí a začíná žít svůj druhý život.

