Vážení spoluobčané
V dnešní urychlené době a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se
i pozastavit.
Takovým malým pozastavením jsou pro nás Vánoce, čas, kdy jsme si bližší jako
nikdy a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vždyť o Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme se s nimi
podělit se svými blízkými a drahými. Hledáme upřímné lidské porozumění
a toužíme po laskavém lidském dotyku. Ano, v tom je to veliké tajemství
a bohatství života. Bylo by krásné, kdyby to tak mohlo být i v běžném
každodenním životě. Proto si važme jeden druhého a zachovejme si slavnostní
chvíle z vánočních a novoročních svátků po celý rok.
Do posledních chvil letošního roku budou finišovat práce ve městě tak, abychom
mohli udělat všechna závěrečná vyúčtování a úspěšně uzavřít rok 2016.
Ne všechno se daří tak, jak bylo naplánováno a muselo se improvizovat, ale i o
tom je život. V současné době se připravuje rozpočet, jehož nedílnou složkou je
i plán investic na rok 2017. Každý rozumný a reálný nápad a příspěvek, co kde
zlepšit a udělat, bude jen vítán. Podstatnou část toho, co se podařilo a co ne,
najdete na stránkách v tomto zpravodaji.
Vánoční čas je časem klidu a pohody a proto se těšme třeba i z maličkostí
a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tutu vzácnou vánoční atmosféru se
štěstím, láskou a pokojem.
Vánoce jsou každoročním kouzlem a proto si tento sen vychutnejme plnými
doušky a zkusme si ho uchovat v našich srdcích.
Vánoční svátky jsou především příležitostí znovu a znovu si uvědomit, jak se
navzájem velmi potřebujeme, že lidské dobro je tou největší hodnotou života.
Vánoce jsou symbolem lásky, dobroty a přejícnosti.
Vánoce jsou čas, kdy v kruhu svých blízkých prožíváme neopakovatelné kouzlo
vánočního stromku, radostných jisker v očích našich dětí při rozbalování
vánočních dárků. Věřím, že toto vše se Vám splní a přeji Vám, aby ten
nadcházející rok byl alespoň o kousíček lepší.
Přejme si štěstí, lásku a pohodu.
Zároveň Vám přeji do přicházejícího roku 2017 hodně štěstí, zdraví, lásky,
pochopení a osobních i pracovních úspěchů.
Takže ještě jednou šťastný rok 2017.
Miroslav Plincelner
starosta města Černošín
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Jak ten čas letí.
Ohlédnutím za sebe zjišťuji, že máme za sebou polovinu volebního období
a možná by Vás zajímalo, co se podařilo za tuto poměrně krátkou dobu vytvořit.
Až v okamžiku, kdy se udělá soupis a přehled prací, tak se dá posoudit, zda málo
nebo dost. Na samém začátku byl vytvořen plán prací na roky 2015- 2016. Dnes
na konci roku 2016 můžeme konstatovat, že to nebyly žádné laciné sliby a až na
několik drobností byl tento plán beze zbytku splněn a přidalo se k němu mnoho
dalších akcí, které vznikly na základě potřeb a nebo nějakým způsobem souvisely
s danou rozpracovaností.
Třebel – zpevněné plochy naučné stezky .
Obnova branky a vrat vjezdu do areálu muzea v Černošíně
Oplocení pozemku bývalé farské zahrady v Černošíně
Chodníky, místní komunikace a autobusová zastávka ve Víchově
Chodníky a odstavná plocha u bytovek v Černošíně
Hydraulický výtah v Motorestu Vlčák
Rekonstrukce průjezdu čp. 24 v Černošíně
Odvodnění Stříbrské ulice v Černošíně
Oprava povrchu plochy a chodníku u Nákupního střediska
Prodloužení rozvodů tepla v prostoru muzea č.p. 20
Odstranění suti po havárii střešní konstrukce stodoly
Oprava ohradní zdi u kostela sv. Jiří v Černošíně
Plocha pro kontejnery a kabelové chráničky v Javorové ulici
Rekonstrukce stodoly Městského úřadu,
Oprava průjezdu a výměna vrat do dvora MěÚ
Zateplení fasádních soklů v DPS
Oprava a vyčištění rybníku v Pytlově
Autobusová zastávka v Pytlově
Oprava vodovodu v Ostrovcích
Oprava a vyčištění rybníku v Ostrovcích
Muzeum - omítky, osazení venkovních oken, podlaha, výměna vstupních dveří
Muzeum - expozice
Rekonstrukce ohradní zdi kostela sv. Jiří
Obnova vjezdů k nemovitostem a odvodnění v Krásném Údolí,
Obnova povrchů místních komunikací v Lipové a Palackého ul.
Oprava prostor společenského sálu čp. 24 omítky, topení, kuchyňka, podlaha
Stavební úpravy objektu u ZŠ č.p. 5 (Víteček) – oprava omítek, voda, topení,
podlahy
Informační desky v lokalitě Stříbrská a Lipová ulice
Studie nákupního střediska
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Protipovodňové úpravy v Ostrovcích a Krásném Údolí
Vybavení Šontálského parku v Krásné Údolí
Oprava povrchu Víceúčelového hřiště
Výměna van za sprchové kouty v DPS v Černošíně
Započala se výstavba nové vodárny a vodovodu v Třebeli
Ale také se něco zatím nepodařilo. Máme nedodělanou spadlou stodolu za
parkovištěm u kostela. Nedaří se doladit projekt na ,,Cyklookruh“ s přístupem na
hřbitov, bezpečnost ohrožuje bývalý sklad CO, připravují se podklady vedoucí
k realizaci výstavy rozhledny na Vlčí hoře, je potřeba rekonstruovat otopný systém
v dolní škole včetně sociálního zařízení, ve finále jsou přípravy na dokončení
Svojšínské ulice, připravuje se studie zasíťování osad- vodovody a kanalizace, je
potřeba vyřešit dopravní řešení u Zdravotního střediska a Mateřské školky,
uvažuje se o nové školní jídelně a tělocvičně a další a další. Předpokládám, že
mnoho dalších nápadů vzejde z požadavků Vás občanů. Věřte, že hotovo nebude
nikdy.
Černošín si děláme pro sebe a chceme, aby se nám tu příjemně žilo.
Miroslav Plincelner – starosta města Černošín
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
prosinec 2016 – březen 2017
Helena Knopfová
Marie Postlová
Karel Jancyk
Anna Čejková
Štefan Hegedüš
Zdeněk Vítek
Jiří Marván
Blažena Zavadská
Hana Lokšenincová
Miroslava Latislavová
Jaroslav Kobza
Alena Doušová
Irena Lingrová
Josef Pechouš
Josef Weis
Marie Kobylková

Stříbrná svatba
Gabriela a Milan SMOLKOVI
Libuše a Josef KARDOŠOVI
Anna a Oldřich PEROUTKOVI

Zlatá svatba
Jarmila a František GABRIELOVI
Karla a Karel KŮSOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví.
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PODĚKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se o nás starají v mnoha
směrech, vyjdou nám vstříc, a když máme jakýkoli problém, pomohou nám ho
vyřešit. Poděkování patří paním prodavačkám, které pracují v místním obchodě
Coop, našim úžasným pečovatelkám a sestřičkám pí. Petře Grigarové a pí. Dagmar
Čápové, pracovnicím České pošty v Černošíně a všem ostatním, kteří nám
pomáhají a jsou tu pro nás, když je potřebujeme. Přejeme Vám krásné prožití
svátků vánočních a mnoho zdraví do nového roku.
Obyvatelé pečovatelského domu v Černošíně

Jak by mělo vypadat v budoucnu nákupní středisko?
Od 27.11.2016 si můžete v muzeu prohlédnout vizualizaci několika návrhů úprav
nákupního střediska a vyjádřit svůj názor, která varianta se Vám nejvíc líbí.
K Vašim názorům bude přihlédnuto při rozhodování o konečné podobě úprav
nákupního střediska. Předem děkujeme za Vaše názory a připomínky.
Redakční rada

Památné stromy černošínska
Vážení spoluobčané,
v dnešní uspěchané době se tak nějak zapomínáme dívat kolem sebe a uniká nám
spousta krás, které příroda nabízí. Proto bych Vás chtěl všechny tímto oslovit
s žádostí o pomoc na připravovaném projektu „Památné stromy černošínska“.
Vás všechny, kteří víte, znáte, nebo si myslíte, že ve Vašem okolí, prostě někde
v katastru Černošína a spádových obcích je strom nebo stromořadí, které by stálo
za označení památný strom. Vás všechny bych chtěl požádat o informaci, který
strom je právě podle Vás tím vhodným kandidátem. Vaše návrhy můžete posílat emailem, volat, nebo mi prostě při osobním setkání povyprávět právě o tom
„Vašem“ stromu. Samozřejmě jestli bude i fotografie, budu velice rád. Zároveň to
může být i zajímavý tip na drobnou procházku po okolí, kdy mimo jiné spatříte
strom, který vídáte dnes a denně, a vlastně si uvědomíte, že tenhle je ten pravý.
Štěpán Pěnkava
Tel: 724 953 207, e-mail: cernosin.strom@seznam.cz
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Jako malá ukázka: Památný strom „Linda“ u Satalic,
topol bílý s obvodem kmene 668cm,
který se pyšní největším obvodem kmenu topolu v České republice

SDH ČERNOŠÍN
Hasiči sundali nebezpečný kříž z věže
Celkem tři hasičské jednotky, profesionálové z Tachova a Plzně a
dobrovolníci z Černošína se v pondělí odpoledne sešli u černošínského kostela. Kříž
na špici místního kostela sv. Jiří byl pravděpodobně po úderu blesku silně
nakloněn. Město tedy začalo řešit možnou nápravu. „Protože je vidět, že kříž padá
více na stranu a hrozí v podstatě i jeho uvolnění a následně pád na zem, kde by
mohlo dojít i k úrazu osob, museli jsme začít jednat. Přivolali jsme hasičský sbor
z Tachova, aby kříž aspoň sundal,“ uvedl starosta města Černošína Miroslav
Plincelner.
Hasiči zvedli koš do výše cca 32 metrů, ale na špici věže nedosáhli, chybělo
jim ještě pár metrů. „To nás nepotěšilo, ale musíme to dořešit, obvolal jsem další
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místa a poradil se, momentálně nám sem jedou hasiči z Plzně, kteří mají údajně
vyšší plošinu,“ dodal starosta.
Hasiči z Plzně skutečně dorazili a jejich práce přinesla ovoce. Se svou
plošinou se dostali až ke špici do výše čtyřiceti metrů. „Jsem u SDH v Černošíně už
přes třicet let, ale takovou akci jsem ještě nezažil. Pomáhal jsem nahoře ten kříž
odmontovat. Nebylo to jednoduché, každý záběr za kříž rozhoupal plošinu, nebylo
to opravdu nic pro slabší povahy. Ale zvládli jsme to, i když kříž je hodně těžký. No,
byl to úplně jiný a nevšední zážitek, než na jaké jsme zvyklí, většinou jezdíme
k požárům,“ uvedl Bohumil Ranš z Černošína. „Odstranit kříž bylo nutné, od bouře
došlo k vyhnutí a při posledním větru se vyklonil více. Při své váze by mohlo dojít i
k nejhoršímu,“ dodal dobrovolný hasič.
Kolem kostela stáli lidé a sledovali veškeré dění. „Rozhodně to stálo za
podívanou, to už jen tak neuvidíme. Hasiči jsou dobří, klobouk dolů. Je to fakt
výkon. Sledovali jsme to, také se nám to nelíbilo, jak byl kříž vychýlený, bylo to
rušivé a nebezpečné.
Jinak tedy práce hasičů
byla opravdu úžasná,“
uvedla
Kateřina
Marková, která má dům
v sousedství.
Martina Sihelská
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Milí spoluobčané,
čas vánoční se neúprosně blíží a všichni se jistě těšíme na adventní
atmosféru. Jak již bývá v Černošíně zvykem, tak i letos tomu nebude jinak a
můžete se těšit na Mikulášskou besídku, která se koná na sále KSC Vlčák
3. prosince 2016 od 14:00 hod., kdy se otevřou brány pekelné a všichni společně si
užijeme krásné odpoledne plné zábavných her, soutěží a tanečků. V průběhu
besídky nás navštíví Mikuláš s andělem a chybět samozřejmě nebudou ani
pekelníci. Tak se všichni přijďte pobavit s námi na čertovské rejdění. Těšíme se na
Vás 
Příští rok proběhne ve znamení oslav. Sbor dobrovolných hasičů
v Černošíně bude slavit 135. výročí založení hasičského sboru v Černošíně. Během
roku proběhne několik akcí s tím spojených. Jako první pro Vás uspořádáme Ples
hasičů, který se koná 21. ledna 2017. K tanci a poslechu Vám bude hrát kapela
„NETŘESK“ z Jablonce nad Nisou. Těšit se můžete na příjemný večer plný hudby,
tance a krásných hodnotných cen. Dovolte nám touto cestou pozvat Vás na
všechny akce, které si pro Vás v příštím roce připravujeme. Po plese se již všechny
děti mohou těšit na tradiční Maškarní rej, který proběhne v únoru.
Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních, dětem bohatého Ježíška a do
nového roku hodně zdraví, štěstí a úspěchů.
Za SDH František Hrubý, Martina Koubková
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
rok se nám pomalu ale jistě chýlí ke svému konci a o slovo se hlásí čas Vánoc. Než
se tak stane, ráda bych Vám touto formou přiblížila, co se událo v posledním
čtvrtletí v našem místním Sokole.

Stolní tenis

Stolní tenisté vůbec nezahálí a kromě pravidelných tréninků se
zúčastňují velkých turnajů.
22. října jsme navštívili Klatovy, kde se konal druhý krajský
bodovací turnaj. V pěti divizích se utkalo celkem 74 kluků a holek ve
věku 6 – 18 let. A jak si vedli naši sokolíci? Tvrdě bojovali a na
výkonech to bylo znát. Vašek Myška se 12. místem udržel ve druhé
divizi. Jaromír Kaňka vyhrál čtvrtou divizi a zajistil si tak postup do
divize tři. F. Krejča, F. Grigar a M. Voleský si udrželi čtvrtou a pátou
divizi.
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Na třetí krajský bodovací turnaj jsme jeli 6. listopadu do Plzně. Na tomto
turnaji se sešel rekordní počet hráčů a to konkrétně 77 hráčů, kteří naplnili pět
divizí. Naši se opět velmi snažili a ve svých divizích byli vidět. V. Krejča vybojoval
v páté divizi 7. místo. Taktéž 7. místo, ale v divizi čtyři, vybojoval M. Voleský.
J. Kaňka skončil v třetí divizi třetí a postoupil pro příští turnaj do druhé divize.
V. Myška bohužel prohrál rozhodující zápas v druhé divizi a sestupuje do divize tři.
4. prosince se koná další turnaj a my pevně věříme v to, že se Vašek probojuje zpět
do druhé divize, kde se zároveň udrží Jaromír a oba tak přezimují v druhé divizi, a
zároveň, že se ostatní mladíci budou stále zlepšovat.
A jak si vedeme v okresním přeboru mužů? Soustředěnými výkony a hlavně
disciplínou na trénincích jsme po pěti zápasech na 7. místě 10 členné tabulky a
doufáme, že se nám povede udržet 6. - 7. místo i přes Vánoce.

V. Myška
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Fotbal
Co se týče fotbalových sokolíků, těm skončila 12. 11. 2016 podzimní část
TANET okresního přeboru. Jak jsem zmiňovala v minulých článcích, cílem sokolíků
bylo pohybovat se kolem 4. - 5. místa. Bohužel se tak nestalo. Mužstvo skončilo na
10. místě s 18 body. Přehled výsledků jednotlivých zápasů je v níže uvedené
tabulce. Hlavní příčinou slabších výkonů bych viděla ve velké marodce, která tým
trápila hned od prvního zápasu. Na některé zápasy chybělo i pět hráčů základní
sestavy, což už je citelně znát. Musím ale pochválit kluky, kterým se naštěstí
zranění vyhnula, a bojovali ze všech sil. Kluci jsou však přesvědčeni, že to nejhorší
si již vybrali a v jarní části se pokusí vrátit k výborným výkonům z loňské sezony.
V únoru je navíc čeká každoroční soustředění na Šumavě, kde budou nabírat
fyzickou kondici, kterou jistě v jarní části okresního přeboru zúročí.
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Přehled podzimní části soutěže:
13. kolo Studánka A – Černošín
1. kolo Černošín – Záchlumí
2. kolo Přimda – Černošín
3. kolo Černošín – Stráž A
4. kolo Černošín – Lom
5. kolo Kostelec – Černošín
6. kolo Černošín – Stříbro B
7. kolo Bezdružice A – Černošín
8. kolo Černošín – K. Lázně A
9. kolo Kšice A – Černošín
10. kolo Černošín – Halže A
11. kolo Damnov – Černošín
12. kolo Černošín – St. Sedliště

4:2
6:0
2:1
1:3
3:1
1:0
3:1
2:4
2:3
5:0
2:1
4:2
5:4

Pozvat bych Vás chtěla i na tradiční silvestrovský fotbálek, který se bude
konat 31. 12. 2016 od 10 hodin na hřišti. Takže se teple oblečte a určitě se přijďte
poslední den roku protáhnout na čerstvý vzduch a udělat si žízeň na oslavu konce
starého a příchodu nového roku.
Závěrem mi dovolte, abych Vám za všechny členy Sokola Černošín popřála
krásné a pohodové Vánoce. Do roku 2017 hlavně hodně zdraví, sportovních i
osobních úspěchů a životní pohody.
Michaela Drozdová
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Krásný pozdrav z Krásného Údolí
V sobotu 22. října jsme ve Vlčáku měli „Oldies párty“ a musím říci, že bylo super
vědět, že jste nezapomněli na údolské akce a přišla vás skoro stovečka, která se
dobře bavila. Tančili jste jako pamětníci, co pamatují 90. léta v Motorestu, a proto
se už na Vás těšíme a srdečně Vás zveme na další akce pořádané „Spolkem
Za Krásné Údolí“.
Dne 3. prosince po 17. hodině nám Krásným Údolím projde Mikuláš s čertem
a andělem. Do každého příbytku hodným i zlobivým přinesou malinkou pozornost
od našeho Spolku.
O svátku 26. 12. 2016 pořádáme v černošínském obchodním domě čtvrtý ročník
Vánočního turnaje ve stolním tenise společně s TJ Sokol Černošín za podpory
města Černošína, Smíšeného zboží JARO, Železářství Plzeň Luboš Votrubec,
Tesařství – pokrývačství Jiří Varous, EKODEPON a EMZ. Všem jim moc děkujeme,
díky nim se turnaj bude hrát opravdu o mnoho krásných a hodnotných cen. Letos
se bude hrát na pěti stolech a chystají se na nás i žáci z několika plzeňských klubů.
A jak zakončíme tento den? Večer se skupinou Agnes rock, jako host na pódium
v motorestu Vlčák vběhne Vláďa Šafránek, tím se rozloučíme se starým rokem,
a pak už se budeme těšit jen na nový rok 2017. Všem Vám přejeme, abyste v roce
2017 byli šťastní a zdraví.
Díky.
Jménem všech členů „Spolku Za Krásné Údolí“
Václav Myška

13

Vánoční turnaj
ve stolním tenise
26. 12. 2016
v obchoďáku v Černošíně pořádá
„Spolek Za Krásné Údolí“
prezence: od 8:30 hodin
zahájení turnaje v 9:00 hodin v kategorii: Junior, Senior, Registrovaní
slavnostní vyhlášení 30 min. po skončení finále
občerstvení na místě zajištěno
turnaj je pro registrované i neregistrované hráče, dle počtu účastníků může
organizátor změnit systém turnaje
startovné: Junior 50 Kč; Senior a Registrovaní 100 Kč
TJ Sokol Černošín
Smíšené zboží JARO
Jarmila Jungbauerová
Tesařství - pokrývačství
Jiří Varous
Krásné Údolí

Město Černošín
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Železářství Plzeň
Luboš Votrubec

Jak si užíváme předvánoční čas v MŠ
V čase před Vánocemi nás navštívila paní fotografka ze Stříbra, aby pro rodiče a
blízké zachytila na obrázcích kluky a holčičky v předvánoční atmosféře. Chvíle v MŠ
zpříjemnil divadelním představením také „pan Pohoda“ s pohádkou „O zlaté
rybce“. Ke zpěvu vánočních koled se naše děti každoročně přidávají k dětem ze
základní školy při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.
V prosinci se to kouzly, zázraky a kouzelnými bytostmi bude jen hemžit. Kdo
nezlobil, nemusí mít strach z návštěvy Mikuláše a čerta. Za přispění rodičů a MŠ si
děti odnesou nadílku plnou dobrot. Stejně jako každý rok k času adventu
neodmyslitelně patří vystoupení dětí pro seniory. Koledami, vánočními
básničkami, pohádkou a malými dárky udělají radost babičkám a dědečkům nejen
z Černošína. Stejným vánočním vystoupením potěší své rodiče a blízké na vánoční
besídce v mateřské škole a potěší se dárky, které najdou pod stromečkem. Před
vánočními prázdninami si děti zaskotačí na „Silvestrovské diskotéce“.
Vánoční zamyšlení:
Určitě si každý z nás v čase vánočním vyslovuje nějaká ta přání – u dětiček
samozřejmě převažují ty materiální, ale možná byste byli překvapeni, že nejenom
ty.
Napoví básnička:
O Vánocích mám moc ráda,
když sníh k zemi padá.
Když zem je přikrytá peřinkou
a já si hraju s tátou a maminkou.
Když dítě pomůže kamarádovi bez toho, že by čekalo pochvalu nebo odměnu. To
děti nenaučíme dlouhými proslovy, ale vlastním příkladem. Děti se totiž chovají
tak, jak to vidí u nás.
A co Vy dospělí? Možná se zamyslíme nad tím, že ty materiální hodnoty jsou
pomíjivé a že je určitě důležitější mít pohodu kolem sebe, zdraví a zdraví svých
nejbližších.
Jménem celého kolektivu MŠ přejeme krásné vánoční svátky
Eliška Koutecká
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Mateřská škola v Černošíně pomohla tamnímu muzeu s podzimní výzdobou.
„Máme hezké muzeum a děti do něj také chodí. Pořád tu něco vyrábíme, tak jsme
se teď všichni vrhli do podzimních dekorací. Nazdobili jsme dýně, z kaštanů
vyrobili zvířátka. Něco zdobí naši školku a část jsme věnovali zdejšímu muzeu,
ze kterého nás pracovnice poprosily,“ uvedla Eliška Koutecká, ředitelka Mateřské
školy v Černošíně. Výstava podzimních výtvorů zůstala v muzeu až do
20. listopadu, nyní ji nahradila zimní a vánoční výstava, která byla zahájena
s adventním trhem 27. listopadu.
Martina Sihelská
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ZŠ
HALLOWEENSKÁ PÁRTY
V pondělí 31. října 2016 se na druhém
stupni naší školy konal první ročník
Halloweenské párty, kterou pořádal
devátý ročník. Princip byl jednoduchý, vzít
si na sebe masku a celý den si pěkně
strašidelně užít! Nejprve byla párty
zahájena proslovem v tělocvičně, která
byla osvícena svíčkami, a žáci byli
rozděleni do skupin. Pak každá skupina
prošla pět stanovišť se strašidelnou
tématikou rozmístěných po škole. Po
splnění všech úkolů jsme se opět všichni
shledali v tělocvičně. Učitelé vyhlásili
nejlepší masku z každé třídy, podívali jsme
se na strašidelné divadlo každé skupiny a
vyhlásila se nejlepší skupinka podle počtu
bodů ze stanovišť. Vše zakončilo společné
disco, na kterém tancovali nejen žáci, ale
přidali se i učitelé. Všichni si den užili, vládla pozitivní nálada, a ačkoliv byl den
náročný na přípravu, myslím si, že to stálo za to.
Simona Rosová, 9. ročník

PODZIMNÍ TVOŘENÍ
S příchodem podzimu začali naši žáci využívat podzimních darů. V hodinách
pracovních činností a ve školní družině vyráběli z listů věnce, malé kytice růží
apod. V průběhu pěkných dní vyráželi ven pozorovat změny, které v přírodě
probíhaly. Cestou sbírali listy, z nichž jednotlivé skupinky tvořily dlouhé stonožky.
Nejen listy, ale i další přírodniny využili ve svých dílech, jak můžete vidět na
následujících fotografiích.
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VÁNOČNÍ ČAS SE BLÍŽÍ
S prvními mrazíky se příroda
pomalu začíná chystat na příchod
zimy. Nejinak je tomu i v naší
škole. Žáci začínají vyrábět různá
vánoční přáníčka, píší dopisy plné
přání, které by chtěli splnit od
Ježíška. V hodinách hudební
výchovy oprašují známé vánoční
písně. Pod vedením svých
učitelek se učí novým, které letos
zazní u příležitosti Rozsvěcení vánočního
stromu (27. listopadu) a Vánočního koncertu
v kostele (9. prosince). Nenechte si proto tyto
nezapomenutelné okamžiky ujít, přijďte si
společně s námi zazpívat.
kolektiv učitelů

ŠTĚDRÝ VEČER
Tereza Šindelářová
Večer plný překvapení,
pocit, který jindy není,
dobré jídlo do bříška,
bohatého Ježíška.
Tohle všechno na Vánoce,
hodně štěstí v novém roce.
19

Farmářské trhy
První farmářské trhy se konaly v neděli dopoledne v centru Černošína. Stánků
zatím přijelo jen několik, ale i tak byli nakupující rádi. „To tu nikdy nebylo a že tu
bydlím už od roku 1967. Jsem ráda, nakoupila jsem si domácí klobásy, cibuli. Zdá
se, že nabízejí kvalitní zboží. Myslím si, že by tu takové trhy mohly být častěji,
neříkám každý měsíc, ale třeba aspoň čtvrtletně,“ říká návštěvnice trhů Jena
Tomášková.
Získat trhovce pro Černošín nebylo snadné. „V podstatě jsme se domlouvali už
několik měsíců zpět. Nakonec se to takto povedlo a já myslím, že časem se ještě
nabídka rozšíří. Osobně bych byl rád, kdyby se zde takové akce mohly konat
pravidelně, ale to více záleží na prodejcích a také na tom, zda u nás budou lidé
nakupovat,“ uvedl starosta města Miroslav Plincelner.
Farmářské trhy se v našem regionu postupně dostávají na různá místa. Někde se
stanou tradicí, jako například ve Stříbře, jinde zklamaní prodejci nemají tržbu a už
se nevracejí.
Martina Sihelská
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Pan Filipčík natahuje hodiny už 45 let
Bim bam, bim bam, takhle hlásí celou hodinu řada věžních hodin naší republiky
a výjimkou nejsou ani ty černošínské. A že jsou spolehlivé, však je o ně řádně
postaráno. Už od roku 1971 o ně pečuje dnes třiasedmdesátiletý Jan Filipčík, který
je ve městě od roku 1957. Původem je jeho rodina z Rumunska a do Čech přišla
v roce 1949. Pan Filipčík je z věřící rodiny, vyučil se zedníkem a řadu let byl
mistrem odborného výcviku u Zemědělských staveb v Plané. K dětem by prý ale už
nešel, dnešní mládež má dle jeho názoru úplně zpřeházené životní priority.
Jak jste k tomu přišel, že se staráte už 45 let o černošínské věžní hodiny?
Protože jsem věřící, tak jsem do kostela chodíval pravidelně už s rodiči. tatínek mě
tam vodil i na úklid kostela, hodně jsem mu pomáhal, chodili jsme na mše,
v Černošíně máme opravdu krásný kostel. Pak jednou se tatínek postaral
o výměnu oken, já šel ta okna zadělat. Tatínek šel za mnou nahoru po schodech,
ale spadl a zranil se v koleni. Tak jsem po něm převzal funkci kostelníka, to bylo
někdy kolem roku 1986, asi před třiceti lety. Ale hodiny jsem natahoval už od roku
1971, to jsem převzal po panu Burešovi.
A jak často se takové hodiny natahují?
Zpočátku jsem to dělal každý den, to byla ještě krátká lanka. Ale pak jsme dali
stroj níže, tím jsou lanka delší a déle vydrží.. Hodinový strojek je velmi citlivý,
musím je také udržovat, pravidelně každý měsíc dávám kapku oleje. Na horní část
jsem udělal kryt z fólie, aby se tam neprášilo. Takže dříve jsem chodil denně
98 schodů nahoru a teď obden 62 schodů.
A stalo se třeba někdy, že by hodiny nešly?
To přímo ne, ale stalo se, že špatně odbíjely, o několik minut dříve. Tehdy přijel
nějaký hodinář z Přešticka, koukal na to, ale na nic nepřišel. Pak jsme pozvali
jednoho místního, co má zlaté ručičky, pana Vladimíra Laibla, no a ten na tto
opravdu přišel a spravil to, Od té doby běží hodiny správně.
Říkal jste, že jsem byl pak i kostelníkem, co vše taková funkce obnáší?
Ano, asi od roku 1986 do 2012. To je prostě starost a údržba kostela. Je potřeba
uklízet, dělat různé opravy, například doplňovat rozbité tabulky skla do oken. Také
měnit žárovky a další. Dříve chodilo do kostela dost lidí, ale dnes je to špatné.
Co byste si přál do budoucna ohledně kostela?
Chtěl bych se dožít toho, že bude kostel pěkně vybílený. Církev letos předala
kostel městu, já si myslím,, že se o něj budou dobře starat. Vidím, že je potřeba
tam udělat plno věcí. Už se v létě opravila kostelní zeď kolem, a po letech se vrátil
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na své místo kostelní kříž díky zdejším dobrovolníkům.
Zaučujete si už někoho, kdo Vás zastoupí třeba v případě nemoci?
Pomalu si už vyhlížím náhradníka i natrvalo, až nebudu moci. Rád bych tam viděl
jednoho slušného chlapce od nás, uvidíme, jak se k tomu postaví.
Jste stále aktivní, veselý člověk, jaké ještě máte koníčky?
Mám rád dechovku, tančím ale už méně. baví mě práce kolem zahrádky, tu jsem
dříve míval plnou květin, které jsem dával do kostela. Teď tam mám spíše více
zeleniny. Jsem také numismatik, mám pár mincí a bankovek. Moje žena Lýdie je
moc hodná a ve všem mě podporuje. jsme spolu už 48 let, brali jsme se na
Václava.
Popřál byste něco našim čtenářům?
Popřál, hlavně to, aby naši politici na ně více mysleli, aby víc chránili nás, obyčejné
lidi.
Martina Sihelská
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
Farního sboru ČCE
27. 11. 2016
8.30
14.30

1. Adventní neděle
vysluhování Večeře Páně Lestkov
vysluhování Večeře Páně Černošín (host L. Korpa)

4. 12. 2016
10.00

2. Adventní neděle
vyslání „Krabic od bot“ s dárky k dětem v nouzi Černošín

11. 12. 2016
8.30
14.30

3. Adventní neděle
Lestkov
bohoslužby laiků Černošín

18. 12. 2016
10.00

4. Adventní neděle
kytarové bohoslužby Černošín

24. 12. 2016
14.00
16.00
24.00

Štědrý den
vánoční divadelní hra dětí Lestkov
vánoční divadelní hra dětí Černošín
shromáždění u sv. Prokopa Lestkov

25. 12. 2016
8.30
10.00

Boží hod vánoční
vysluhování Večeře Páně Lestkov
vysluhování Večeře Páně Černošín

31. 12. 2016
17.00

Poslední den kalendářního roku
bohoslužby kolem stolu Černošín

1. 1. 2017
10.00

Nový rok
vysluhování Večeře Páně Černošín
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KULTURA
Koncert Honzy Nedvěda v Černošíně
V pondělí 17. října přijel potěšit zcela vyprodaný sál v černošínském kulturním
domě zpěvák Honza Nedvěd spolu s Jindrou Konířem a Pavlem Helanem. Folkový
písničkář Honza byl Černošínem prý mile překvapen. „Já nejdřív nevěděl, ani kde
to je. Pak, když jsme sem přijížděli, tak říkám kolegovi, počkej, nejsme už za
hranicemi? To jak v Česku
nevypadá. No, vážně, máte
to tu tak krásně upravené a
čisté, to se jen tak nevidí,“
koupil si hned své publikum
charismatický
zpěvák.
V zákulisí pak vyprávěl, jak
byl ve Stříbře na cvičení.
„Byl jsem tam celý měsíc,
docela
rád
na
to
vzpomínám. V tom režimu
tam jednou v noci přistál
cizí vrtulník a nikdo to ani nevěděl. No a nejvíc mě pobavilo, když jsem za trest
dostal noční stráž. Přesně tu noc byl pak vyhlášen poplach a všichni museli v plné
polní jít čtyřicetikilometrový pochod. Takže se můj trest vlastně změnil v odměnu,
protože já tam zůstal na stráži,“ smál se Nedvěd.
Honza Nedvěd byl v Černošíně v rámci svého turné po západočeském kraji.
„Pozvali mě sem, a i když jsem to neznal, jsem rád, že tu jsem, je tu pěkně. Mám
toho ještě hodně, po pravdě řečeno, někdy bych už nejraději nejezdil, to
přemisťování nesnáším, radši bych byl doma u Pavlínky,“ říká zpěvák. Prý se už těší
i na Vánoce. „Dáváme si s Pavlínkou různé dárky, vždycky něco krásného. Vloni
jsme si třeba vyřezali loutky. Tak se těším, co bude letos. Vlastně přeji i čtenářům,
aby měli doma také takovou pohodu a klid, také, aby se ti politici už sjednotili
a mysleli na lidi,“ dodal Nedvěd.
Mezi návštěvníky byla i Dagmar Říhová z Plané. „Jsem úplně dojatá, byl to krásný
koncert, to je prostě moje srdcová záležitost. Vytáhla mě sem kamarádka, nejdřív
jsem nevěřila, že je to opravdu v Černošíně, a jsem mile překvapená, jaké to tu
mají pěkné,“ řekla Říhová.
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Ze Stříbra přijel s přáteli také Jaroslav Kupec, který je na vozíčku. „Byl to pěkný
večer, koncert měl atmosféru. Co jsem tady také ocenil, to je skvělé zázemí.
Netušil jsem, že tu mají takový pěkný nový sál a jsem mile překvapen, že je zde
výtah, takže se sem dostane na akci kdokoliv. V Kladrubech jsem byl nedávno
v divadle, tam zatím výtah není, museli mě přátelé do patra vynést. Rozhodně
se Černošín v mnohém změnil k lepšímu,“ řekl Kupec a jeho přátelé dodali se
smíchem, zda může město zajistit i setkání s Cimrmanem?
Poděkování patří Haně Horynové a jejímu týmu za skvělou spolupráci, členům SDH
Černošín za pomoc při přípravě koncertu a zajištění pořádkové služby v průběhu
a po koncertu a všem, kteří přišli a vytvořili skvělou atmosféru! Dík!!!
Martina Sihelská
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Odpoledne s dechovkou
V sobotu 1. října 2016 pořádalo Město Černošín na sále KSC Vlčák „Odpoledne
s dechovkou“, kde se sešli všichni milovníci dechové hudby. K tanci a poslechu
hrála kapela Nýřaňanka. Vystoupení dětičky z TJ Sokol Černošín s originálním
vystoupením všechny potěšilo a zpříjemnilo odpoledne.
Martina Janotová

Lampionový průvod
Ve středu 16. 11. 2016 jsme si připomněli
státní svátek – Den boje za svobodu
a demokracii. Ulicemi Černošína prošel
lampionový
průvod.
Ve
středečním
podvečeru se sešla více než stovka účastníků
a lampiony rozzářily nejen úsměvy těch
nejmenších, ale i náměstí Černošína. Po
průvodu na děti čekala pohádka, která se
odehrála na sále KSC Vlčák. Pohádku „Z
pohádky do pohádky“ nám přijelo zahrát
divadlo Hnedle vedle, které do celého děje
vtáhlo děti. Proběhly i konkurzy na krále,
tříhlavého draka, prince a samozřejmě největší zájem byl o princeznu. Děj
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pohádky byl obohacen o známé písničky, na které zpíval i tančil nakonec celý sál.
Všechny děti nakonec dostaly sladkou odměnu. Lampionový průvod odstartoval
v Černošíně předvánoční akce, které si pro Vás společně připravujeme. Přeji Vám
krásné Vánoce a v novém roce mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Martina Janotová
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