Vážení a milí spoluobčané
Také se těšíte na jaro? Dny plné slunce, štěbetání ptáků, vůně stromů a květin?
Užívejme si každý prodlužující se den, kdy paní zima opouští svou vládu...a že nám
letos ukázala, jak opravdu silnou vládkyní dokáže být. Radost mám z pocitu, že nás
nezaskočila a my se dokázali poprat s každým centimetrem nové nadílky, ač to
někdy nebylo úplně snadné… S jejím odchodem před námi vyvstávají nové úkoly
a priority - úklid našeho městečka. Sníh některé nedostatky schovával a najednou
jsou vidět povalující se papírky, nedopalky cigaret, pet lahve, sklo, psí exkrementy.
Je na nás všech, abychom toto nepřehlíželi a i svou rukou přispěli k tomu,
že budeme moci být pyšní na město, kde žijeme. Jeho čistota je vizitkou
především naší. A naším cílem by mělo být, aby se k nám každý, kdo k nám zavítá,
také rád vracel. Proto je někdy dobré ohnout záda pro povalující se papírek, který
neleží zrovna na mém pozemku, vyhodit nedopalek cigarety do odpadkového
koše, který mám u ruky a ne vedle něj a použít na odpad kontejnery tomu určené.
Při jarním úklidu Vám město bude nápomocno také přistavením velkoobjemových
kontejnerů, kam bude možné odložit vše nepotřebné a překážející, co nepatří do
běžného komunálního odpadu. Na tuto akci najdete upoutávku na dalších
stránkách Zpravodaje a věřím, že bude jako každý rok plnit účel a pomůže zamezit
vzniku černých skládek a vyřeší otázku "kam s ním". Dalším pomocníkem budou
od dubna hnědé kontejnery na bioodpad, které pojmou nepotřebné z našich
zahrádek. Je před námi období, kdy nás čeká spousta práce. Jen cesta
k uskutečnění všeho plánovaného je někdy trnitá. Zdlouhavá je doba k získání
povolení a potřebných stanovisek k zahájení akce. Často je delší než samotná
realizace stavby. V očích Vás občanů tím může vznikat dojem, že se dlouho nic
neděje...a ono se zatím děje, jen my nemáme tolik sil a možností to uspíšit.
Investice do zdárného života ve městě a při řešení jeho problémů se nedají řešit
pouze ze získaných dotací. Máme schválen plán rozvoje, tak se ho snažme plnit.
Avšak každý vedlejší získaný finanční obnos, nám vše může usnadnit a cíl lépe
dosáhnout.
A co nás čeká a možná nemine?
Pro někoho milé a pro někoho problém. Připravuje se protihluková vyhláška
města Černošín, která by měla vymezit prostor pro používání hlučných nástrojů
a strojů při domácích pracích a údržbě nemovitostí. Počínaje strojním sekáním
trávy, zpracováním dřeva a další činností, která ve své podstatě vytváří hluk
a obtěžuje okolí. Při samém vzniku problému - hluk, jsem zastával názor, že vše se
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dá řešit vzájemnou domluvou a příslušně citlivým sousedským přístupem. Ale je
pravda, že názory jsou různé, a když komunikace vázne, tak platí, že pokud něco
nedáme na papír, tak jako by nebylo. V minulém čísle Zpravodaje byla na toto
téma anketa a všechny vrácené lístky s názory občanů volají po hlukovém
omezení o víkendech a svátcích. Byl jsem pověřen zastupitelstvem vypracovat
tuto omezující vyhlášku. Pokud bude schválena a vstoupí v platnost, budeme
povinní se jí řídit pod hrozbou vymahatelných sankcí za její porušení. Nebudeme
první, kdo problém hluku řeší tímto způsobem.
Opakovaně se na jednáních rady města projednává problém týkající se
provozování motokrosu v lokalitě zvané ,,klubovna“. Tento prostor nesplňuje
parametry tréninkové dráhy a provozování tohoto sportu ruší občany v přilehlé
bytové zástavbě. Z tohoto důvodu budou na přístupech k pozemku osazeny
zákazové značky ,,Zákaz motokrosu“.
Čeká nás příjemné období, kdy se probouzí život. Čeká nás pouť a další akce, které
město připravuje pro své občany. Užívejme si tento krásný čas a nezapomínejme,
že je především na nás, jak se zde budeme cítit a jakým směrem se život v našem
městě bude ubírat. Ukliďme si po zimě i v našich duších a probuďme v nás to více
lidské - umět naslouchat názorům druhých, umět přijmout slova kritická a umět
vyslovit slova chvály. Umět spolupracovat, radovat se z úspěchů a neúspěchy řešit
s chladnou hlavou. Najít společný směr a cíl. Umět se radovat z každého dne.
Miroslav Plincelner
Starosta města

2

ŽIVOTNÍ JUBILEA

březen – červen 2017
Alena DOUŠOVÁ
Irena LINGROVÁ
Josef PECHOUŠ
Josef WEIS
Marie KOBYLKOVÁ
Anna HOUŽVIČKOVÁ
Aurelie KADLECOVÁ
Margita KAŠŠOVÁ
Svatava STEINEROVÁ
Marie PEROUTKOVÁ
Miloslav HRACH
Bedřiška KOSOVÁ
Marie KUBOVSKÁ
Marie KOBZOVÁ
Václav MEČL
Marie KREJČOVÁ
František MICHALÍK
Eva PUDILOVÁ
Ladislav HAVLÍK
Karla KŮSOVÁ
Evžen KŮRKA
Evženie MERTLOVÁ
Olga KLUSÁČKOVÁ
Zdeněk MUCHNA
Bohuslava ŠEBESTOVÁ

Zlatá svatba

Karel a Karla KŮSOVI

Stříbrná svatba

Zdeněk a Margita PLZÁKOVI
Vladimír a Edita MÜLLEROVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně štěstí a zdraví
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Město Černošín
zabezpečuje ve spolupráci s firmou
EKODEPON s.r.o.
Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru který proběhne:
v sobotu 20. 5. 2017
Stanoviště
Ostrovce (náves)
Lažany
Třebel
Víchov
Pytlov
Krásné Údolí

Doba přistavení mobilní sběrny:
08:00 – 08:15
08:20 – 08:40
08:50 – 09:15
09:25 – 10:00
10:05 – 10:25
10:30 – 10:50

Dále budou umístěny kontejnery na objemný
odpad, pneumatiky, železo a bio odpad na ploše
u bývalých garáží ČSAD

08:00 – 11:00

Ve vymezených časech mohou občané předat
do mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. následující nebezpečné odpady:
obaly se zbytky barev a laků, obaly (plastové, plechové) znečištěné škodlivinami,
osobní pneumatiky, oleje, olejové filtry, hadry a sorbenty znečištěné
škodlivinami, staré léky, zbytky ředidel a rozpouštědel, případné další
nebezpečné složky vyskytující se v komunálním odpadu.
Do zpětného odběru lze předat:
televizory, PC+monitory, lednice, mrazáky, zářivky, výbojky a veškeré ostatní
elektrospotřebiče, přenosné baterie – monočlánky, olověné akumulátory
Současně bude přistaven velkoobjemový kontejner na objemný komunální odpad
(tj. například části vyřazeného nábytku, koberce, lina, odpady z vyklízení půd a
sklepů apod.).
Veškeré odpady budou přebírány od občanů zdarma!!!
Prosíme občany, aby uvedené odpady a zařízení předávali do mobilní sběrny
pouze v době přistavení z důvodu ukládky odpadů přímo do odpovídajících
prostředků.
Děkují Vám pracovníci firmy EKODEPON.
4

Město Černošín

Upozorňujeme občany na zřízení schránky pro Vaše náměty, postřehy, myšlenky,
návrhy. Věřte, že každému vhozenému podnětu se budeme věnovat a snažit se
najít řešení, společnou cestu, reagovat na něj, pokud zanecháte jméno, kontakt,
telefon – projednat vše osobně či telefonicky. Jsme nakloněni společné
komunikaci.
Schránka bude umístěna v prostorách obchodního střediska Černošín.

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se starají o to, aby v Černošíně
nebyla nuda a kteří dobrovolně, ve svém volnu, dokáží zpříjemnit život ostatním.
Ať už jsou to Skauti, kteří v mrazu stáli na náměstí a rozdávali Betlémské světlo,
kdo neměl v čem si jej odnést, dostal i krásnou lucerničku. Vám, co připravujete
různé kulturní akce – besedy, divadla, plesy (ty by nebyly dokonalé bez vždy
perfektně připraveného a vyzdobeného sálu děvčaty Evou Klusáčkovou a
Martinou Janotovou a tematickými výtvory dětí z místní MŠ a ZŠ). I Vám, co si
najdete čas na úsměv, pochvalu či pohlazení… Klidný rok všem.
Petra Grigarová
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Okénko do kroniky Černošína
Při návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2016 jem měl možnost
nahlédnout do kroniky města způjčené státním okresním archivem. Posuďte, milí
čtenáři, jak objektivně jsou zazamenány únorové události roku 1948:
"Únor 1948
Politická krize, vyvolaná buržoazní reakcí, skončila rozhodným vítězstvím
dělnické třídy. Buržoazní kontrarevoluce, která ze strachu z parlamentních voleb a
z legálního přechodu úplné politické moci do rukou dělnické třídy, připravovala
úder proti lidu. Obrovským protinástupem lidových mas byla rozdrcena a smetena.
Veškerá moc přešla legální ústavní cestou do rukou dělnické třídy, opírající se o
všechny pracující vrstvy národa. Lidově demokratické Československo vstoupilo do
nové, socialistické etapy svého vývoje.
Ani Černošín v této době nezůstal stranou dění. V továrně na obuv byla
ustavena jednotka Lidové milice, v jejímž čele stál s. Zachariáš, vznikl AVNF. Později
se tento výbor spojil s AVNF při MNV. MNV byl doplněn, za členy zrušené strany
národně socialistické, zástupci složek NF (např. TJ Sokol, ČSM).
Dne 30. 5. 1948 se konaly volby do Národního shromáždění. Ústřední akční
výbor Národní fronty rozhodl, že se všechny politické strany budou o důvěru voličů
ucházet prostřednictvím jednotné kandidátky NF.
V Černošíně se voleb zúčastnilo 534 voličů. Pro jednotnou kandidátku NF se
rozhodlo 521 osob, 5 voličů odevzdalo prázdné lístky.
V čele MNV v těchto letech stáli ss J. Belda a J. Sedláček. Během roku 1949 bylo
udělováno reemigrantům československé státní občanství."
Tolik citace textu z 85. a 86. strany kroniky Černošína, které napsala Mgr. Dagmar
Varousová, v té době posluchačka Ped. Fakulty Plzeň.
Nezbývá než poděkovat kronikáři, že nám zachoval naši historii. Rádi se z ní
poučíme.
Pozn. AVNF: akční výbor národní fronty
Autor příspěvku: Pavel Filipčík
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Postřehy zastupitelky aneb nemysleme na politiku,
mysleme na děti
Hned v úvodu upozorňuji, že se jedná ryze o můj názor, jenž nemá spojitost
s politickými tlaky, které se dnes nesou Černošínem. V několika řádcích bych
chtěla občanům, kteří nejsou až tak veřejně aktivní a již něco zaslechli, nabídnout
svůj pohled.
V prosinci minulého roku jsem do mé e-mailové schránky obdržela informaci
o tom, že mateřskou školu v říjnu 2016 navštívila Česká školní inspekce s odkazem
na možnost přečíst si zprávu o výsledku této kontroly na internetových stránkách
České školní inspekce.
Jak se později ukázalo, tato zpráva podstatně ovlivnila dění v našem městě od
prvních dnů letošního roku. Po důkladném přečtení jsem se v první řadě sama
sebe zeptala: „Co to jako je?“ Jako zastupitelka, která vnímá problém, chce si na
věc vždy udělat svůj názor a být připravena na jednání zastupitelstva města, jsem
sama kontaktoval Českou školní inspekci a požádala o sdělení, jaká je v kontrolované školce situace a jaká vhodná opatření je nutné přijmout pro zlepšení stavu.
Možná někoho z Vás napadá, proč jsem se neobrátila přímo na někoho z rady
města. Proč jsem je obešla a celou záležitost neřešila s nimi? Hlavním důvodem
bylo, že do doby, než mi byl zaslán zmíněný e-mail, jsem jako zastupitelka a jedna
z patnácti členů zastupitelstva, jak rád připomíná současný pan starosta,
neobdržela žádné informace o tom, že se ve školce něco událo, natož, že
dokonce s Českou školní inspekcí proběhla na městském úřadě v Černošíně
schůzka, kdy byl projednán závěr zmíněné zprávy. O tom, že proběhla inspekce,
se dovídám až v usnesení rady č. 51 ze dne 9. ledna 2017, kdy rada města
Černošín vzala na vědomí protokol České školní inspekce, ale dál nic. Ve zmíněné
zprávě, která je veřejnosti dostupná na webu České školní inspekce, se uvádí, že
inspekce v mateřské škole byla vyvolána na podnět. Městem se šíří informace,
že podnět byl anonymní. Zde mě opět napadá otázka: A je vůbec podstatné,
že by anonymní? Změnilo by to ve zprávě něco, kdyby se ten dotyčný podepsal?
Já myslím, že ne. Myslím, že zpráva inspekce nám jasně sděluje, jaké máme ve
školce nedostatky a jaký problém má město jako zřizovatel řešit.
Na rozdíl od některých zastupitelů velmi dobře chápu, že je mnoho lidí, kteří
neradi říkají svůj názor na veřejnosti, neboť se obávají reakce okolí, pokud někdo
zastává jiné přesvědčení. A co teprve ve městě, kde se lidé navzájem znají a jsou
propojeni rodinnými a dalšími vazbami.
Velice mě vyděsila informace, že někteří občané se domnívají, že kauza „školka“
je politickou objednávkou. Lidé, kteří toto šíří, by měli vážit svá slova a
uvědomovat si kde, co a jak říkají. Pokud by Vás zajímalo, jak probíhají jednání
na veřejném zastupitelstvu, a to nejen k situaci ve školce, tak Vás touto cestou
informuji, že z každého jednání se na městském úřadě uchovává zvukový záznam
a je k dispozici každému občanovi. Bohužel se mi nedaří prosadit, aby byl zvukový
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záznam veřejně přístupný na oficiálních webových stránkách města, aby si každý
občan mohl vyslechnout, jak hájí zastupitelé jeho zájmy. Jsem přesvědčená, že po
vyslechnutí záznamu si jistě každý udělá určitě svůj názor na to, kdo a co říkal.
Zda někdo podsouval názor řešit situaci ve školce radikálněji, nebo se snažil
hledat řešení v podobě zpracování nové koncepce. Město Černošín jako zřizovatel
mateřské školy v Černošíně by mělo lépe pracovat se zprávou České školské
inspekce a neomlouvat zjištěné nedostatky. Zpráva popisuje nedostatky ve
stravování a pitném režimu. Upozorňuje také na to, že pracovnice školky se dále
nevzdělávají a nedostatečně pracují se školním vzdělávacím programem.
Co říci k tématu „školka„ závěrem?
Bylo by fajn, kdyby místo vyvolávání honu na čarodějnice jsme my, představitelé
města, začali přemýšlet nad tím, jakou školku chceme mít a uvědomili si, že to,
co bylo dobré včera, nemusí být dobré dnes. Do našeho města budou,
doufám, přicházet lidé, kteří budou očekávat, že školka nebude fungovat jen
jako úložiště dětí po dobu jejich pobytu v zaměstnání, ale že nabídne
standardní služby s kvalitním výukovým plánem. Prostě něco, co je přesvědčí do
školky své dítě zapsat. V současné době sice zaznamenáváme boom dětí, ale
tento trend nebude stále a již dnes se potýkáme s nedostatkem dětí v základní
škole. Osobně se obávám, že s vizitkou školky, která nenabízí ani standard,
problém s úbytkem dětí budeme řešit zanedlouho i ve školce. Město Černošín
v současné době netrpí nedostatkem finančních prostředků, a proto by bylo
vhodné zainvestovat do studie, která by nám pomohla situaci ve školce řešit
a jak nastavit kontrolní mechanizmy, které povedou ke zlepšení situace
a kvality vzdělávání. V případě pochybení trvat na rychlém a efektivním
odstranění chyb. Předcházet problémům a neukolébat se představou, že dokud
si „dětičky“ mají kde hrát, tak je vlastně vše v pořádku.
Zprávu inspekce najdete na: http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy
Jiřina Vladařová, zastupitelka

SDH Černošín
Dobrý den, naši milí spoluobčané.
Letos jsme začali již 9. ročníkem hasičského plesu. Účast na plese byla hojná a
děkujeme všem, kteří přišli a užili si s námi večer. K tanci a poslechu nám hrála
skupina Netřesk z Jablonce nad Nisou a Dvora Králové. Tombola byla bohatá i
slosovatelné vstupenky ukrývaly krásné ceny, ze kterých věříme, že všichni výherci
měli radost. Dovolte nám touto cestou poděkovat sponzorům, dále některým
členům SDH, MŠ Černošín a hlavně děvčatům Evě Klusáčkové a Martině Janotové
za velikou pomoc s tombolu a přípravou plesu.
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25. února2017 jsme pořádali Maškarní rej pro děti. Účast na maškarním byla
pěkná. Přibližně nás navštívilo kolem 80 dětí. Děti si užily nádherné odpoledne a o
zábavu nebyla nouze. Tančilo se, zpívalo, soutěžilo o ceny. Krásných a originálních
masek byl plný sál. Princezny, piráti, vojáci, kočičky, berušky, klauni…, dokonce i
James Bond nebo Drákula byli k vidění. Touto cestou děkujeme Městu Černošín
a všem členům za pomoc a účast.
Dále chystáme a zároveň Vás zveme na tyto akce: Stavění máje 30. 4. 2017,
Oslavy 135. výročí založení SDH Černošín 20. 5. 2017
Všem moc děkujeme.

za SDH Černošín starosta František Hrubý,
místostarostka Martina Koubková
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Hasiči sundavali sníh
Sněhové převisy hrozily pádem
Profesionální i dobrovolní hasiči mají poslední dny stále plné ruce práce, mimo
nehod a požárů musí také likvidovat i sníh, který na některých místech hrozím
pádem mezi veřejnost. V úterý odpoledne takto vyjížděli například i do Černošína
k tamní restauraci Vlčák. „Byl vyhlášen požární poplach místním černošínským
hasičům a stříbrským profesionálním hasičům. Hrozilo uvolnění a následný pád
sněhových převisů ze střechy Motorestu Vlčák. Bylo nutné je odstranit, proto
přijel automobilový žebřík ze stříbrské základny profíků“, uvedl Bohumil Ranš
z černošínské jednotky.
Martina Sihelská

Foto: Bohumil Ranš
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Plán preventisty SDH – města Černošín na rok 2017
BŘEZEN – preventivní prohlídky města Černošín (plánované ulice)
ČERVEN – preventivní prohlídky obcí Olbramov a Zádub
ČERVENEC a SRPEN – průběžná kontrola vodních zdrojů
ŘÍJEN – preventivní prohlídky města Černošín (plánované ulice)
Termíny prohlídek budou vždy upřesněny na členské schůzi předchozího měsíce.
V Černošíně 7.1.2017
Preventista

město Černošín

……………………………

……………………………
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Fotbal
Vážení spoluobčané,
letošní první číslo začnu ohlédnutím za koncem roku loňského. Poslední den roku
2016 patřil tradičně silvestrovskému fotbálku. Toho se zúčastnilo na 2 desítky
fotbalových nadšenců. A to nejen těch aktivních, ale i těch, kteří vytahují kopačky
pouze pro tyto příležitosti. Počasí bylo krásné a všichni si příjemně protáhli ztuhlé
svaly.

V lednu začala fotbalovým
sokolíkům
každoroční
neoblíbená zimní příprava.
Kromě klasických tréninků
měli kluci na plánu
soustředění a přátelská
utkání. Letošní soustředění
se
konalo
poslední
únorový
víkend
na
šumavském Špičáku. Po
příjezdu na místo chlapci
zjistili, že není skoro žádný
sníh
a
tudíž
běžky
nepřicházely
v úvahu.
Náplní tréninků byl tedy „jen“ běh. Ten byl ovšem velmi ztížený okolními
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podmínkami. Všude byla ledovka a zvládnout připravené trasy vyžadovalo dvakrát
tolik úsilí. Všichni zvládli soustředění bez zranění a nabrali fyzickou kondici pro
nadcházející část sezony.
První přátelské
utkání sehrálo
naše
mužstvo
v polovině února
na
umělém
povrchu
v Mariánských
Lázních s týmem
Dolního
Žandova. Naši
chlapci prohráli
4:2, ale spíše
než o výsledek
šlo v tomto
utkání o to, aby si mužstvo zpestřilo zimní přípravu a sehrálo se před jarní částí
soutěže. Druhé přátelské utkání se hraje 4. 3. 2017 na umělém povrchu ve Stříbře
s týmem Hradce u Stoda. Týž den se bude konat Valná hromada. Základní
informace z ní budou v příštím čísle zpravodaje.
Začátek jarní části sezony se rychle blíží. Níže uvádím přehled zápasů sokolíků,
který je zároveň pozvánkou.
Přehled jarní části soutěže:
14. kolo Záchlumí - Černošín
15. kolo Černošín - Přimda
16. kolo Stráž A - Černošín
17. kolo Lom - Černošín
18. kolo Černošín - Kostelec
19. kolo Stříbro B - Černošín
20. kolo Černošín - Bezdružice A
21. kolo K. Lázně A - Černošín
22. kolo Černošín - Kšice A
23. kolo Halže A - Černošín
24. kolo Černošín - Damnov
25. kolo St. Sedliště - Černošín
26. kolo Černošín - Studánka A

25. 3. 2017
1. 4. 2017
8. 4. 2017
15. 4. 2017
22. 4. 2017
30. 4. 2017
6. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
28. 5. 2017
3. 6. 2017
10. 6. 2017
17. 6. 2017
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15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00
15:00
17:00

Stolní tenis

V zimních měsících nezahálí ani naši stolní tenisté. 4. prosince jsme jeli do Plzně
do Unionu na bodovací turnaj a na něm splnili všechny stanovené cíle. J. Kaňka si
12. místem udržel divizi dvě i pro další turnaj. V. Myška vyhrál divizi tři a postoupil
do divize dvě. M. Voleský si dobrým výkonem udržel divizi tři a posílil si svoji pozici
na devátém místě v žebříčku mladších žáků.Vstup do sezony po novém roce
vyšel mladíkům skvěle. 22. 1. 2017 se konal Krajský přebor staršího žactva
v Nezvěsticích. Matěj V.
skončil na 16. – 20. místě.
Vašek M. bojoval ze všech
sil, ale bohužel nebyl
stoprocentně
fit
a
nakonec z toho bylo
pěkné 5. – 8. místo. Vašek
nastoupil ještě ve čtyřhře
mix, kde společně s Ivou
Gallerachovou z Boru u
Tachova
po
skvělé
spolupráci došli až do
čtvrtfinále, kde prohráli
s pozdějšími vítězi.
14

18. 2. 2017 se konal
Krajský
přebor
dorostenců v Plzni, kam
se nominoval Vašek M.
a Jaromír Kaňka dostal
divokou kartu okresu
Tachov. Oba mladíci byli
oslabeni chřipkou a
jejich výkony tím byly
poznamenány. Oba hoši
bojovali, co jim síly
stačily. Nakonec jsme
byli rádi za umístění
16. – 20., což ale vůbec
není špatné, když se
turnaje zúčastnilo 32 nejlepších hráčů z celého kraje.
Pro mladší žáky se Krajský přebor konal 19. 2. 2017 také v Plzni. Tam se
nominovali všichni tři sokolíci. Chystali jsme se i na Kraj družstev, ale bohužel se
nám čtyři dny před turnajem při tělesné výchově zranil František Krejča, a tak jsme
tento turnaj oplakali. Ve čtyřhře bojovali Matěj Voleský a Filip Grigar. Hoši skončili
těsně před medailí na konečném 5. – 8.místě. V jednotlivcích jsme zaváhali, ale
není všem dnům konec.
A co nás čeká? Divizní bodovací turnaj v Horažďovicích a v Kdyni a prestižní TOP
12, kam si účast zatím drží Matěj Voleský v ml. žácích a Vašek Myška bojuje o
účast ve st. žácích a chybí mu 1,5 bodu, tak mu všichni držme palce.
A co v Okresním přeboru B družstev mužů? V půli soutěže jsme sahali na 5. místo
10 členné tabulky, ale bohužel chřipková epidemie a lehkomyslnost nám tak
zkomplikovaly situaci, že nyní tvrdě bojujeme o 6. místo a rozhodne se 3. 3.
v posledním kole.
Myslím si, že sezona je úspěšná, a moc děkuji za podporu a důvěru města
Černošín.
TJ Sokol Černošín oddíl Stolního tenisu pořádá nábor nových zájemců o stolní
tenis od 6 do 99 let a to 1. 4. v obchoďáku v 11 hod, kde vám sokolíci ukáží krátký
trénink a vše, co se v oddíle můžete naučit.
Tréninky mládeže vede trenér licence C a sparing partneři a poradci jsou aktivní
hráči německých a českých soutěží a náš oddíl úspěšně spolupracuje s oddílem ve
Stříbře a v Boru u Tachova a to je dobře pro hráče v jejich rozvoji do vyšších
soutěží.
V. Myška
Závěrem mi dovolte popřát Vám krásné jaro a sportovcům hodně dobrých výkonů
bez zranění.
M. Drozdová
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Taneční kroužek TJ Sokol Černošín
Ukončení roku 2016
Rok 2016 zakončila děvčata 2 úspěšnými vystoupeními. 3. 12. 2016 jsme
vyjely do Tachova na Vánoční ples společnosti KDK Automotive, kde jsme ve
společenském sále Mže zatančily svoji novou choreografii „Christmas time“ tedy
„Vánoční čas“. Na choreografii jsme pracovaly od září, věnovaly jsme jí spoustu
úsilí, 1 soustředění a . . . snaha se vyplatila! V Tachově jsme sklidily obrovský
úspěch a velký potlesk. Dostaly jsme také krásné trofeje tanečnice, žluté růže a
spoustu dobrot.
Druhé vystoupení jsme okusily v Černošíně na Vánočním večírku
společnosti EMZ. Po zkušenosti z Tachova jsme do vystupování šly s větší jistotou,
jelikož 200 diváků v Tachově nás krásně připravilo na černošínské osazenstvo. Na
domácí půdě se nám tančilo krásně, protože, když tanečník zná prostor, ve kterém
tančí, vždy se mu tančí mnohem lépe. Z černošínského vystoupení jsme odcházely
s neskutečným nadšením a velkou euforií. Na začátku celého tanečního učení
jsme se učily, že potlesk diváka je pro tanečníka tím největším a nejlepším
oceněním. Ale potlesk diváka, který vstane při tleskání ze židle, to je opravdu
úžasné! Děkujeme oběma pořadatelům za pozvání, za krásnou atmosféru a
úžasné ocenění.

Tato dvě vystoupení pro nás byla velkou zkušeností a velkým zážitkem!
DĚKUJEME!
Počátek roku 2017
Přes Vánoce jsme poctivě odpočívaly a nabíraly síly na tvorbu nové
choreografie. V lednu jsme to celé odstartovaly a také jsme vytyčily cíle, kterých
chceme dosáhnout ve druhé půlce školního roku. Začaly jsme s novou
choreografií, která má abstraktní myšlenku. Je to další posun v tanečních
dovednostech našich tanečnic, tak uvidíme, jak se s tím poperou. V únoru, přesně
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18. 02. 2017 zahájíme druhou polovinu taneční sezony vystoupením v Tachově na
plese zahrádkářů. A poté se budeme celý únor a polovinu března připravovat
v rámci intenzivních tréninků a soustředění, jelikož 18. 03. 2017 nás čeká taneční
soutěž „Czech Dance Tour“ v Plzni. Bude to naše první soutěž, tudíž pojedeme
omrknout, jak to na takových tanečních soutěžích chodí, jaká je konkurence a
hlavně si pojedeme pro další zkušenost.
Vzkaz rodičům
Ráda bych touto cestou poděkovala všem rodičům, kteří nám svěřují své
ratolesti do naší taneční péče, jak velké, tak i ty mladší. Věřte, že práce s dětmi je
snad ta nejkrásnější činnost, kterou může člověk dělat. Každý na to kouká ze
svého pohledu, nicméně ta jiskra v očích, ta radost a to zapálení pro věc, to je ten
hnací motor, to je přesně důvod, proč tančíme!
Ještě konkrétněji bych ráda poděkovala rodičům svojí „11ctky“ kteří mi
děti pravidelně vozí na tréninky, připravují holčičky na vystoupení, nakupují
dobroty/odměny, podílí se na tvorbě kostýmů, pomáhají s organizací odvozů
atd.atd. Jsem neskutečně šťastná a vděčná za tento celý tým, který jsme si za tak
krátkou dobu vybudovali. DÍKY !

Kontakt
Veronika Merglová, tel. 608 225 575
Facebook: Veru Merglová
Facebook taneční skupiny: 11Stars
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Krásný pozdrav z Krásného Údolí
V sobotu 3. prosince k nám do Krásného Údolí přišel Mikuláš s čertem a andělem
a do každého příbytku hodným i zlobivým přinesl malinkou pozornost od našeho
Spolku a zajeli si i za panem starostou do Černošína a nemyslete si, čert byl
opravdu drsný, i já jsem se bál. A co se dělo u nás dál?
O svátku 26. 12. 2016 jsme v černošínském obchodním domě uspořádali čtvrtý
ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise společně s TJ Sokol Černošín z. s.,
za podpory města Černošína, Smíšeného zboží JARO, Železářství Plzeň Luboš
Votrubec, Tesařství – Pokrývačství Jiří Varous, EKO Depon a EMZ. Sešlo se
24 hráčů ve třech kategoriích a bojovali opravdu o super ceny, a jak se o ně
rozdělili? Juniory ovládl domácí Vašík Myška před druhým Janem Davidíkem ze
Stříbra a třetím Danielem Krivdou z Boru u TC. Amatéry ovládl Martin Podracký
z Úterý před Petrem Pejsarem z Úterý a třetím Evženem Matesem z Branky.
Registrované ovládl František Červený ze Svojšína před druhým Jiřím Kubovským
ze Stříbra a třetím Františkem Krivdou z Boru u TC. Turnaj byl opravdu pěkný a
všem organizátorům a sponzorům patří poděkování a palec nahoru. Večer nám
ve Vlčáku hrál Agnes rock a když na
podium
vběhnul Vláďa Šafránek
jste všichni ohromně ožili a celá
stotřicítka zabrala taneční parket,
byli jste super a za to ještě jednou
díky. Vláďu mrzelo, že mu zdravotní
stav nedovolil být na podiu déle a
snad až se uzdraví nás navštíví se
svojí kapelou a proto mu držme
palce. Tím jsme se rozloučili se
starým rokem a hned na Nový Rok
jsme
v Krásném
Údolí
měli
Novoroční
ohňostroj,
kde kromě ohňostroje
jsme si dali punč a malí
návštěvníci
sušenky
s čajem. Moc nás těší, že
do Údolí zavítali i
černošínští a doufám, že
příští rok nás bude víc.
A co chystáme na rok
2017? 18.03. Odpolední
tanečky a večerní Oldies
párty ve Vlčáku. Pálení
čarodějnic
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s Čarodějnickou Oldies párty Dj Nedvěda a hlavně druhý ročník Pivních Slavností
v Krásném Údolí a to je zatím vše a my se budeme těšit na naše příznivce a krásné
slunečné počasí nejen v Krásném Údolí. Díky.

Jménem všech členů ,,Spolku Za Krásné Údolí“
Václav Myška

Nejen písničkou vítají jaro děti z MŠ…
Zpívejme si zpívejme
a mějme se rádi,
s písničkou je veseleji,
věřte kamarádi.
Kdo si zpívá krásu vidí,
nikomu nic nezávidí,
proto všichni písničkou
Zaplavme zem
celičkou.
Naše dětičky se těší – na návštěvu seniorů v pečovatelském domě se svým
velikonočním pásmem a drobným dárkem. Za výletem do Plzně, kde navštíví
zábavné centrum ,,Lvíček“. Na návštěvu pouťových atrakcí, na nové kamarády při
zápisu do MŠ. U příležitosti Besedy s důchodci ke dni matek vystoupí se svým
programem, pro radost všem babičkám a dědečkům. Na zábavné odpoledne plné
her a soutěží ke ,,Dni dětí“ na zahradě MŠ. Na výlet do ZOO Plzeň a v neposlední
řadě na sportovní odpoledne pro rodiče a děti na zahradě MŠ.
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Zápis do Mateřské školy v Černošíně se bude konat 10. května 2017
od 10:00 – 13:00 hod. v 1. třídě školy. Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli rodný
list dítěte.

Hezké jarní dny plné sluníčka
přejí děti a kolektiv z MŠ

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ Černošín
proběhne 4. 4. 2017 v dolní budově ZŠ (1. stupeň) v době 8:15 – 15:00 hodin.
K zápisu zveme všechny děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a děti po
odkladu školní docházky. K zápisu přijďte s dítětem, vezměte s sebou občanský
průkaz, rodný list a kartu pojištěnce dítěte.
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JAK SPRÁVNĚ JEZDIT NA KOLE
V úterý 7. února se v naší škole objevil pan Končický, kterého známe z předešlého
roku. Bylo nám hned jasné, že nás čeká výuka spojená s dopravní tematikou.
Tentokráte byla výuka připravena pro žáky 4. a 5. ročníku. Cílem naší dopolední
činnosti bylo získání řidičského průkazu na kolo. Ten jsme mohli obdržet až po
zdárném splnění závěrečného testu, na který jsme si museli zopakovat učivo
3. ročníku (dopravní značky, správnou výbavu kola, pokyny policistů, světelné
signály, objíždění překážek, předjíždění vozidel apod.). Průběžně jsme si pouštěli
videa spojená s danou problematikou. Poslední hodina patřila testu. Na test jsme
dostali předtištěný papír A6, kam jsme o chvíli později zaznamenávali své správné
odpovědi A – B – C. Poté nám k němu p. Končický přidal dvojlist s dvaceti otázkami
(jeden žák v lavici dostal test č. 1, druhý test č. 2). Pak už se každý sám pustil do
svého testu. Po 25 minutách jsme byli všichni s prací hotovi. Následovala kontrola
a závěrečné zhodnocení testů. Ti, kteří v testu udělali 4 a více chyb, nic nedostali.
Kdo odpověděl na 17 – 20 otázek správně, dostal „řidičák“. Byli mezi námi i tací,
kteří měli celý test bez chyby. Ti navíc dostali reflexní pásku.
M. Rážová, T. Šindelářová, K. Vávrová – 4. ročník

MAŠKARNÍ BÁL
Na čtvrtek 2. února 2017 si pro celý 1. stupeň naší školy připravili žáci 5. ročníku
maškarní bál. Nic neponechali náhodě a svůj program si pořádně naplánovali.
Hráli jsme různé hry, tančili, soutěžili (např. v židličkové). Nechyběla ani módní
přehlídka, kde každý předvedl svoji masku. Poté byla vyhodnocena ta nejlepší –
žralok, ve které se ukrýval M. Kinkal z první třídy. Také jsme ve skupinkách
soutěžili o nejkrásnější pohádku, která musela obsahovat zadaná slova. V této
soutěži si nejlépe vedl 5. tým (B. Denisová, B. a E. Pastyrikovy, V. Vlášková).
V průběhu dopoledního programu jsme si vyhráli řadu zajímavých cen. Celá akce
se páťákům moc povedla. Děkujeme.
Zde si můžete přečíst vítěznou pohádku děvčat (podtržená slova se v textu musela
objevit):
DOPOLEDNÍ REJ
Za devatero horami a devatero řekami leží město Černošín. Na náměstí se nachází
základní škola. Dnes se v této škole odehrává maškarní bál. Pořádá ho 5. ročník
tamější školy. Všichni se sešli v hezkých a nápaditých maskách. Soutěžili mezi
sebou o zajímavé ceny. Byli tu různé masky zvířat, ale kůň tu chyběl. Když se
všichni náramně bavili, stalo se něco nečekaného. Žáci a učitelky začali hlasitě
křičet. Celou chodbou a třídou se valil černý dým. Paní učitelka vyběhla ze třídy a
uviděla žákyni Alenu, jak svojí kouzelnou hůlkou zapaluje pomalu ale jistě celé
patro školy. Paní učitelka jí zabavila hůlku a začala hasit oheň. Alena dostala
strašný vztek a začala čarovat koštětem místo hůlky. Zapalovala celou školu dál a
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dál. Nakonec se všechna kouzla obrátila proti ní a vyrostla jí na nose bradavice.
Oheň byl úspěšně uhašen a škola byla zase jako dřív a zábava pokračovala dál.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec.
B. a Š. Denisovy, A. Grzybová – 4. ročník

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA NEJMLADŠÍCH ŽÁKŮ
První pomoc pro prvňáčky
Záchranná služba Plzeňského kraje uspořádala ve spolupráci s firmou Zentiva
vzdělávací projekt „První pomoc pro prvňáčky“. Žáci se naučili správně volat na
tísňovou linku, vyzkoušeli si masáž srdce na figuríně i plyšovém Míšovi, zastavili
krvácení a ošetřili popáleniny. Kurz velmi citlivě vedla paní Sylva Fišerová, které
patří naše poděkování.
Veselé zoubky
Další kurz pro žáky 1. ročníku byl věnován předcházení tvorbě zubního kazu a péči
o chrup. Hurvínek s Máničkou a taťuldou Spejblem nejprve dětem ukázali, jak si
správně čistit zoubky. Poté si prvňáčci hravou formou s pomocí interaktivního
programu vyzkoušeli, co vše si z Hurvínkova vypravování pamatují. Nakonec žáci
vyplnili pracovní list, ve kterém si ještě zopakovali nově nabyté vědomosti.
Obdrželi také dárkovou taštičku se zubním kartáčkem, pastou, žvýkačkami
a přesýpacími hodinami. Teď už zbývá pouze každý den se řídit doporučeními
a zoubky budou krásné, bílé a zdravé. Tak do toho, žáčci!
Mgr. Marcela Petričková
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Před Vánoci jsme jako každý rok společně vyrazili popřát krásné svátky do
místních firem. Moc děkujeme všem, kteří nás podarovali štědrou koledou. Zvlášť
velkou radost mají naši žáčci z krásné tašky od zaměstnanců firmy RI-VAJ.

ŠAŠEK VAŠEK

B. Denisová, V. Vlášková
Náš malý šašek,
jmenoval se Vašek.
Má nos jako rajčátko,
říkalo to koťátko.
Havran zase říkal,
že má pusu z křížal.
Vašek řekl havranu,
řekni něco pro srandu!
Havran řekl z legrace,
řekl bych to slepičce.

Tuto báseň vytvořily dívky ve školní družině při skupinové práci. Její tvorbě
předcházel rozhovor na téma MASOPUST – masky, maškarní reje. Mladší žáci na
toto téma malovali různé masky, vybarvovali a vystřihovali postavu klauna.
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MO STP
Zdravím všechny členy MO Svazu těl. postižených i ostatní čtenáře Zpravodaje
a nabízím krátký přehled činnosti naší organizace pro letošní rok.
V březnu máme naplánováno divadlo - muzikál Zvonokosy - vstupenka stojí
200,- Kč, přihlásit se můžete u paní Chlebečkové, Melicherové, Viačkové.
8.4.2017 se sejdeme na schůzi ve Vlčáku ve 14.00, pozvánky dostanete do
schránek, doufám, že se sejdeme ve velkém počtu.
29.4.2017 plánujeme jednodenní výlet do kláštera v Plasích a pokračovali bychom
do Mariánské Týnice na prohlídku probošství postaveném v barokním slohu
postaveném Mistrem Santini. Přihlásit se můžete na výše uvedených jménech.
Odjezd z Černošína v 8.30 z autobus. zastávky.
Na září - v termínu 9.9.2017 do 15.9.2017je naplánovaný rekondiční pobyt
v lázních Bechyně, plná penze na 6 dnů, krásné ubytování ve dvoulůžkových
pokojích s příslušenstvím, 6x procedury-- celkem 5.500,- Kč, zálohu bude vybírat
paní Chlebečková na schůzi ve výši 3.000,- Kč
Eva Viačková předsedkyně MO STP z.s. Černošín
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Slavnosti svobody Plzeň - osvobození americkou
armádou
5. – 8. května 2017
www.slavnostisvobody.cz
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech
5. až 8. května připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové
revoluci pravdivé události začátku května roku 1945. Osobitý fenomén oslav
osvobození zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů,
poznat dobovou techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky
výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života vojáků i obyvatel.
Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky bojů,
americkými a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských
historických vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován
vojenský kemp 16. obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně
s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech
představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá až
do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená
„Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek
z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních trendů.
Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru současné
americké armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru, zatímco
Česká armáda se bude prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé
vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a v amfiteátru za
Plazou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country hudba. Kromě
kulturního a military programu bude pondělí 8. května ve znamení setkání
veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě a rodinné soutěže, která
navazuje na předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti s názvem Z Normandie
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do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit společně na téma
Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí
setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech
Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody - Ride of Freedom vystřídá populární
Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován
na nedělní dopoledne.

Nový rok tradičně na Vlčí Hoře
Už řadu let tradičně vycházejí zájemci vždy 1. ledna na Novoroční výšlap na Vlčí
Horu u Černošína.
Ani letos tomu nebylo jinak, na vršek se vydalo necelých osm desítek turistů. „Jdu
letos poprvé se svým bratrem a se známými. Pozvala mě osobně paní Marie
Kobzová. Je to výborný relax po silvestrovské noci a popřejeme si tu se známými
do dalšího roku,“ uvedla Vlasta Andršová z Černošína.
Na výšlap se vydala i Miluše Bláhová. „Letos jdu popáté, pro mě už je to taková
tradice. Mám s sebou dva vnuky. Počasí je úplně od Boha, krásné,“ řekla Bláhová
z Černošína.
Výhled z Vlčí Hory byl díky slunečnému počasí výtečný. „Každý rok se zaregistrují
desítky účastníků, ale chodí jich více, někteří se prostě nepřijdou nahlásit, ani si
nevezmou pamětní listy. Letos nám listy nakreslila Eva Koutecká a dětem jsme
navíc přidávali malé čokolády,“ uvedla Marie Kobzová.
Martina Sihelská
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Projel Saharu na kole
O tom, že i na Sahaře se dá jezdit na kole a o svém cestovatelském pobytu
v Maroku hovořil 11. ledna 2016 Dalibor Bartoš v muzeu v Černošíně.
Besedoval s diváky a posluchači, kterým tak dal nahlédnout do zákulisí příprav na
cyklistickou výpravu na severozápad Afriky a na stovce fotografií i krátkých videí
připlížil život tamních obyvatel. „Je nezbytné vyhnout se turistickým cílům a jet
mimo hlavní místa a cesty. Jedině tak se člověk může seznámit s každodenním
všedním životem místních lidí,“ řekl při promítání obrázků zachycujících i obydlí ve
skalách. „Je až s podivem, jak se ti lidé mohou uživit,“ dodal. Popsal cestu přes
část pouště a divákům přivezl ukázat nálezy zkamenělin i písek ze Sahary. Před
posluchače postavil i kolo, se kterým brázdil zmíněnou poušť.

Text a foto: Antonín Hříbal

Městský ples
V sobotu 18. února se uskutečnil na sále KSC Vlčák již tradiční Městský ples.
Přípravy nebyly jednoduché, ale nakonec jsme to všechno dobře zvládli a ples se
těšil z úspěchu. Sál se postupně zaplňoval a bavit se přišlo na sto účastníků.
Všechny přítomné přivítal starosta města pan Miroslav Plincelner. Po zahájení
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následovala módní přehlídka večerní a svatební kolekce, kde nechyběly ani dětičky
našich modelek. Za krásné vystoupení si dívky a dámy odnesly krásné růže, které
dostaly jako poděkování od pana starosty. Nejen ploužící se tóny zazněly při
dámské volence od kapely Amati Band, která hrála po celý večer k tanci a
poslechu. Ženy si vytančily nejeden karafiát. Šťastlivci, kteří vyhráli ve
slosovatelných vstupenkách, se mohli těšit z šunkového selete, soudku piva, mikro
přikrývek, kávovaru, popelnice, příklepové vrtačky, mikrovlnné trouby s grilem,
tabletu, kuchyňského robotu a mnoha dalších cen. Děkujeme všem sponzorům,
kteří přispěli svými cenami. O půlnoci na návštěvníky čekalo taneční vystoupení

charlestonu. Společně jsme se protančili do brzkých ranních hodin, kdy ples končil.
Poděkování a velkou pochvalu si zaslouží děti z místní MŠ a ZŠ Černošín, které nám
připravily krásnou a originální výzdobu sálu.
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Martina Janotová

Lidi zajímal život na Islandu
Černošínské muzeum v nedělní podvečer 26. února nabídlo přednášku
s promítáním o krásách zimního Islandu. Vyprávět přijel redaktor Českého
rozhlasu Plzeň Pavel Halla. Nejdříve vyprávěl o historii této země, poté o cestě
kolem vodopádů, tamní fauně i životě. Lidé se ptali na vše, co je zajímalo. Závěrem
si všichni prohlédli výstavu fotografií a přivezené islandské předměty. Našli se i
zájemci o autogram a koupi fotografií. „Publikum v Černošíně mě velmi mile
překvapilo. Jednak jsem neočekával, že jich přijde tolik, a ani že jsou tak družní a
hned se zapojí do hovoru. A už bych nečekal, že ještě budu dávat autogramy. Moc
mě ti lidé svou pozorností potěšili, jsou úžasní,“ uvedl přednášející Halla.
Mezi návštěvníky muzea byla i Marie Hrbková. „No, je to opravdu
sympaťák, moc pěkně vyprávěl, bylo vidět, že má mnoho znalostí, přivezl i krásné
fotografie. Neodolala jsem a jednu si koupila a nechala si ji i podepsat. Tyhle
besedy mám ráda, před měsícem jsem tu byla na Putování Saharou s panem
Bartošem, to bylo také pěkné, už se těším na další akci,“ řekla Hrbková.
Také Irena Bláhová odcházela domů spokojená. „Mně se to líbilo a
nadchly mě ty krásné snímky vodopádů, je to nádhera. Přišla jsem se svou
švagrovou,“ usmívala se návštěvnice.
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Vystavované fotografie z Islandu mohou návštěvníci vidět až do konce
března denně od 10 do 16 hodin. Video a fotografie z akce budou na stránkách
www.muzemcernosin.cz
Martina Sihelská
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Od 7. dubna uvidíte v muzeu obrazy pana Ladislava Kobylky
Pan Ladislav Kobylka byl váženým občanem našeho krásného městečka. Narodil
se 24. února 1928 a svou cestu životem ukončil 8.7. 2008. Dodnes však na něj
všichni přátelé i rodina vzpomíná. Jak by také ne, jeho jedinečné pastelové obrazy
zde zaplňují nejednu domácnost a je radost se na ně podívat!
Pan Kobylka pocházel z Hořovic a svou budoucí paní Marušku poznal v Praze na
studiích. Pak se na nějakou dobu jejich cesty rozešly, pan Kobylka chvíli učil a pak
musel na vojenskou službu do Čáslavi. Odtud jej převeleli do Kolína, a tam se opět
Láďa a Maruška potkali. Jejich společná cesta je pak zavedla k nám do Černošína v
roce 1953, kde byl volný domeček. Pan Kobylka zde učil na základní škole, jeho
žena Maruška v mateřince. Spolu vychovali jednoho syna.
Věrný kamarádem a učitelem byl panu Kobylkovi stříbrský pedagog a malíř Karel
Sýkora. Spolu si měnili zkušenosti, zkoušeli tvořit různými technikami. Jejich
oblíbeným tématem byla příroda a její zákoutí. Oba milovali řeku Mži. Zatímco
pan Sýkora si ale někdy raději místa vyfotil a pak je doma kreslil, pan Kobylka
dokázal celé hodiny sedět na jednou místě a pracoval na sebemenším detailu, jak
prozradila Marie Kobylková, která dnes žije v DPS.
A někteří z vás si možná i vzpomenou, že pan Kobylka krásně hrál na kytaru
a zpíval. Výstava obrazů pana Kobylky bude zahájena v černošínském muzeu
7. dubna od 17 hodin.
Z vyprávění paní Marie Kobylkové zpracovala Martina Sihelská

Foto: archiv
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Kulturní akce – jaro 2017
Až do konce března 2017 můžete v muzeu vidět výstavu fotografií redaktora
Českého rozhlasu Pavla Hally. Snímky vás zavedou za krásami zimního Islandu.
Denně od 10 do 16 hodin.
Vyřezávané domečky pana Emila Fialy jsou k vidění v muzeu denně
od 10 do 16 hodin až do konce dubna 2017.
Pro připravovanou výstavu hledáme obrazy Ladislava Kobylky.
Slavnostní vernisáž je plánována na 7. dubna od 17 hodin. Obrazy můžete
do konce března nosit do infocentra, pokud možno zezadu se jménem majitele.
Výzva pro majitele zajímavých velikonočních předmětů. Půjčíte na výstavu?
Sbíráme do 20. března.
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství
Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102
Zpravodaj města Černošín
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně.
Elektronická podoba zpravodaje je zveřejňována na internetových stránkách města.
Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta
uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění příspěvků.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem. Ve zpravodaji
nebudou uveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR, Listinou
základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Šéfredaktor: Miroslav Plincelner
Redakční rada: Mgr. Dagmar Varousová, Zdeněk Nedvěd, Václav Myška,
Jiří Marván
Adresa redakce: Městský úřad Černošín, nám 1. máje 62, 349 01 Černošín
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 29. 5. 2017. Své příspěvky zasílejte na
e-mail: info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
Tisk: LIEBLPRINT s.r.o., Planá
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ANKETA – DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

Vzhledem k tomu, že dětské hřiště v zahradě muzea přestalo plnit funkci, pro
kterou bylo vybudované a v současné době je spíše zneužíváno než využíváno,
obracíme se na Vás s návrhem na jeho přemístění.
Zajímá nás Váš názor, která z nabízených variant se Vám zdá vhodná a oslovila
Vás, případně na nás přeneste návrh Vašeho řešení.

PARK S HERNÍMI PRVKY

Jako první nás již delší dobu oslovuje využití prostoru parku u bývalého Kozaku
(park u nutrií) a vybudování tak místa pro zastavení, oddych a relaxaci pro všechny
věkové kategorie. Do tohoto parku by byla přemístěna část prvků dětského hřiště
ze zahrady u muzea, jak je specifikováno v obrázku níže. Lokalita má strategickou
polohu v obydlené zóně, v blízkosti se nachází nové parcely, kde se již staví nové
rodinné domky, dům s pečovatelskou službou.
Předpokládáme, že s ohledem na frekventovanost, bude navržené místo i lépe
monitorovatelné a tím by nemuselo docházet k nekalostem „za zavřenými
dveřmi“.

V průběhu zpracování tohoto návrhu došlo ještě k jeho rozšířené variantě, která
zahrnuje zelenou plochu za domy s pečovatelskou službou.
Místo pro relaxaci, odpočinek a herní vyžití dětí navrhujeme oddělit od
komunikace živým plotem.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U PANELÁKU
Současně se nabízí
ještě další řešení,
které
představuje
přemístění dětského
hřiště za bytový
dům čp. 340 v ulici
Javorová, kde by
byly současné herní
prvky
doplněny,
případně by došlo
ještě k úpravám
stávajících.

Pojďme společně najít nejlepší návrh.
Těšíme se na Vaše náměty, návrhy, doporučení.
K dispozici je např. e-mail, schránka v nákupním středisku, Infocentrum – zde je
možné shlédnout prezentaci k tomuto tématu, osobní setkání.
Za všechny nápady
DĚKUJEME.
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