MĚSTO ČERNOŠÍN
ŽIVOTNÍ JUBILEA
září - prosinec 2017

Jarmila GABRIELOVÁ
Monika KADLECOVÁ
Stanislav KREJČA
Božena PLINCELNEROVÁ
Marie BALÁKOVÁ
Bohuslav NOVOTNÝ
Karolina VYČICHLOVÁ
Milan ČAMPULA
Erna MICHALÍKOVÁ
Vlasta KARDOŠOVÁ
Ladislav KOUTECKÝ
Anežka MRÁZKOVÁ
František PROBOŠT
Helena KNOPFOVÁ
Marie POSTLOVÁ
František VARÉNYI
Karel JANCYK

Stříbrná svatba
Miroslava a Miroslav TUKOVI
Jana a Christian Veit SCHMUCKEROVI

Zlatá svatba
Marie a Stanislav KREJČOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 28.10. 2017 od 10:30 hod. proběhne
na místním Městském úřadě v Černošíně Vítání
občánků. Rodiče budou obesláni osobní pozvánkou.
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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 4. 11. 2017

Stanoviště
Doba přistavení mobilní sběrny:
Ostrovce (náves)
08:00 – 08:15
Lažany
08:20 – 08:40
Třebel
08:50 – 09:15
Víchov
09:25 – 10:00
Pytlov
10:05 – 10:25
Krásné Údolí
10:30 – 10:50
Černošín - dále budou umístěny
08:00 – 11:00
kontejnery na objemný odpad,
pneumatiky, železo a bio odpad
na ploše v areálu bývalého Kozaku
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.
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OZNÁMENÍ PRO OBČANY - DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY
Město Černošín, je členem
SOČ Černošín a získalo 19 kusů
kompostérů o objemu 600 litrů
a 19 kusů kompostérů o objemu
900 litrů.
Město
Černošín
nabízí
občanům využívání kompostérů
na základě smlouvy o zápůjčce za
níže uvedených podmínek:

-

-

-

-

Občan je vlastníkem pozemku v katastrech města, na kterém bude
kompostér umístěn, popř. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy
a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí
O předání kompostéru bude sepsán zápis a občan obdrží pokyny
k používání kompostéru
Kompostér bude využíván výhradně ke kompostování biologicky
rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami
správného kompostování po celou dobu zápůjčky
Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním účelům,
ale k vlastnímu využití
Občan bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením,
zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události
bez zbytečného odkladu hlásit městu
Město je po předchozím upozornění oprávněno požadovat přístup
ke kompostéru za účelem kontroly jeho řádného užívání
Doba zápůjčky je stanovena na 5 let
Kompostér je zapůjčen zdarma

O zahájení příjmu žádostí budou občané včas informováni.
Město Černošín
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HASIČSKÉ OKÉNKO
Hasičské okénko
Ozýváme se Vám od mladých hasičů. Vítáme mezi sebou nové přírůstky. A těm
stávajícím děkujeme za spolupráci. Přijďte se na nás podívat. Chcete si vyzkoušet
střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů, topografické značky, zdravovědu?
Najdete nás každé pondělí od 16 hodin v hasičské zbrojnici.
A teď k tomu, co jsme již zažili. 10. 9. jsme navštívili bazén a minizoo ve
Františkových Lázních.
Soutěž konanou 23. 9. v Chodové Plané.
V současné době se budeme intenzivně připravovat na Branný závod. A rádi
bychom Vás pozvali na Mikulášskou besídku, která se bude konat 2. prosince na
sále KSC Vlčák
Těšíme se na Vaši podporu.
Iveta Šnejdarová, Anna Hreusová

SKAUTSKÝ ODDÍL ICHTHYS ČERNOŠÍN
VI. ODDÍL STŘEDISKA TAJFUN TACHOV
Letos už podruhé vyrazily děti ze skautského oddílu Ichthys
v Černošíně spolu s kamarády z tachovského Tajfunu na skautský
tábor na Knížecí louku. Tábor trval dva týdny a musím říci, že jsme
si ho všichni moc užili. Chodili jsme na výlety, hráli super
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celotáborovou hru, konal se i cyklovýlet, večerní ohně, spaní v tepee a ranní
rozcvičky. A sem tam samozřejmě i nějaká ta práce. I letos to byla paráda a domů
jsme se vrátili plni zážitků a nových zkušeností.
Od září se začínáme opět scházet na pravidelných schůzkách každý pátek
od 17 hodin na evangelické faře nebo v naší skautské klubovně. Pokud by měl
někdo mezi vámi zájem se k nám přidat, stačí přijít na schůzku a domluvit se.

A co nás letos čeká, co chystáme?
Na sobotu 14. října připravujeme „Dobrodružné skautské putování“ pro širokou
veřejnost. Akce bude probíhat v zahradě naší skautské klubovny
v Husově ulici a sponzorována je z grantového programu
Mikroregionu Konstantinolázeňsko „Haranti“. Přijďte si
zasoutěžit a pobavit se s místními skauty a skautkami, jste
srdečně zváni. Občerstvení je zajištěno.
V předvečer Štědrého dne, 23. prosince, ve večerních hodinách
budeme opět, již druhým rokem, rozdávat u stromečku na náměstí
Betlémské světlo. Přineste si, prosím, svou vlastní lucerničku a my
Vám zapálíme světélko, které k nám skauti z různých zemí přiváží až
z dalekého Betléma.
Na tomto místě bych za celý oddíl chtěla moc poděkovat městu
Černošín za jejich podporu jak finanční, tak pracovní. Jsme moc
rádi, že nám pomáháte.
Zuzana Vávrová
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN
Fotbal
Stejně jako je podzim v plném proudu, tak i členové Sokola nezahálí. Fotbaloví
sokolíci ukončili jarní část sezony na 9. místě a udrželi se v TaNET Okresním přeboru
mužů. Soutěž odstartovala na konci prázdnin. Naši sokolíci mají hned čtyři nové
soupeře. Z vyšší soutěže k nám sestoupila mužstva Částkova A a Ch. Újezda A.
Naopak postup z III. třídy slavila družstva Tisové a Trpíst. Dále pro přehled uvádím
tabulku s rozpisem podzimní části soutěžního ročníku 2017 – 2018. Rádi Vás
přivítáme na domácích zápasech.

13. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

Přehled podzimní části soutěže:
Černošín – Přimda
4:0
Lom – Černošín
2:0
Černošín – Tisová
0:1
Studánka A – Černošín
3:1
Černošín – Kostelec
2:1
Bezdružice A – Černošín
NE
Černošín – K. Lázně A
SO
Kšice A – Černošín
SO
Černošín – Halže A
SO
Trpísty – Černošín
NE
Černošín – Stříbro B
SO
Částkov A – Černošín
NE
Ch. Újezd A – Černošín
SO
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po penaltách
24. 9. v 15:00 hod.
30. 9. v 16:00 hod.
7. 10. v 16:00 hod.
14. 10. v 15:30 hod.
22. 10. v 15:00 hod.
28. 10. v 10:30 hod.
5. 11. v 14:00 hod.
11. 11. v 14:00 hod.

Závěrem bych ještě chtěla připomenout pondělní a páteční cvičení s paní
Hladíkovou v místní Mateřské škole. Za všechny členy bych chtěla poděkovat za
podporu, která se jim dostává a zároveň Vám všem popřát příjemný a klidný
podzim.
Michaela Drozdová

Stolní tenis
Stolní tenisté se věnovali hlavně tréninku. Mládeži začala sezona 23. 9. 2017
prvním Krajským bodovacím turnajem mládeže v Plzni. V letošní sezoně nás budou
reprezentovat V. Krejča ml., V. Myška ml., F. Krejča a F. Grigar. Existuje i možnost,
že na jarní turnaje vyrazí i 6 letá Lucinka Myšková.
Co se týče okresního přeboru mužů, tak mužstvo opustil V. Myška ml., který si
vyzkouší vyšší soutěž v týmu Boru u Tachova. Nám se podařilo uloupit Tomáše
Gottfieda, který trénoval ve Stříbře. Doufáme, že se nějaká posila ještě povede
zrealizovat. Bohužel pro soutěže junior i senior se rozhodl přestat hrát ping-pong
šikovný Matěj Voleský.
V. Myška

11Stars
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Ahoj! Hlásíme se po prázdninové pauze, která pro nás tanečníky nebyla vlastně
pauzou, protože, ač si ostatní užívali volna, my jsme makaly na nových
choreografiích. Naše taneční skupina 11Stars zůstala přes prázdniny ve stejném
složení, jen pomyslná laťka se posunula výš.
V červnu jsme se pustily do projektu „Pomůžeme Filípkovi“. Nafotily jsme
kalendář, jehož prodej stále běží. Výtěžek z prodeje kalendářů bude předám
13.10.2017 od 18:00 na Benefiční taneční akci v Černošínském KSC Vlčák. Tímto
bychom vás na akci chtěly pozvat. Uvidíte mnoho tanečních vystoupení, přijedou
i tanečnice z Tachova a ze Stříbra.
Celý projekt „Pomůžeme Filípkovi“ a naši dosavadní práci můžete sledovat na
Facebookových stránkách 11Stars.
A co přinesl nový školní rok? Hned z kraje září jsme jely vůbec poprvé vystupovat
do Stříbra. Pozvali nás stříbrští chovatelé na svoji bodovací výstavu. Výstava
probíhala venku, takže i my jsme tančily venku. No, žádné teplo nebylo, ale my jsme
připravené na vše, takže pod tílka šup triko s dlouhým rukávem a jde se do akce!
Zatančily jsme bronzovou choreografii Don´t give Up, která se mimořádně povedla.
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Za odměnu jsme dostaly krásné květiny. Děkujeme chovatelům za pozvání a těšíme
se na další společnou akci!
S radostí musím napsat, že náš taneční diář se plní, máme nasmlouvaná
vystoupení na listopad i prosinec, což mi dělá, jako trenérce skupiny, velkou radost.
Nový školní rok rozjel i druhou taneční skupinku a to skupinku předškoláků – dětí
ze 3. třídy ZŠ. Letos se nám malých tanečníků přihlásilo 9, což považujeme a úspěch
a jsme velice rádi, že se malí tanečníci rozrůstají. Nemalou radost mi dělá také to,
že máme nejen děti černošínské, ale spoustu dětí dojíždějících. Malí tanečníci tančí
každý pátek od 17:00 hod. v černošínském Centru volného času (v obchoďáku).
Pokud by měl ještě někdo další zájem stát se tanečníkem, neváhejte se ozvat!
Držte nám palce, ať je pro nás letošní školní rok úspěšný alespoň tak, jako byl
ten loňský. Určitě o sobě budeme dávat vědět a budeme se snažit zářit dál!
Děkujeme všem za podporu.
Veronika Merglová + 11Stars

SLOVO FARÁŘKY

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě. 1Te 5, 21-22
Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce.
Mt 7,18
Drazí přátelé,
zdravím Vás v novém školním roce.
Od posledního listu se toho mnohé událo a prázdniny jsou vždy na zážitky zvláště
plodné. Zažili jsme tábory, které jsme letos stihli tři: skautský, na Horní Vísce
s lestkovskými nebo česko-německý s Pomozme si sami z.s. Probíhala příprava
nového školního roku a zářijové Slavnosti 70 let evangelického sboru v Černošíně
a Lestkově. Na faře jsme se potkali nejen s nejvyšším představitelem naší církve
Danielem Ženatým, ale také s mnohými hosty z daleka i blízka, kteří mají k místnímu
kraji vztah. Čerpám z těch setkání radost do dalších týdnů. Také ze sbírky, která se
při Slavnosti uskutečnila a která rodině Směšných a Filípkovi vynesla 10 000,- pro
nákup potřebného vozu. Nejen Směšní, ale také já jsem vděčná lidskému soucitu,
který takový dar umožňuje.
A nejen takové jsou ty dobré věci, kterých se máme - podle Pavlova dopisu do
jednoho z prvních křesťanských sborů v Soluni - držet. Čeho ještě se držet a čeho
se chránit? K tomu je potřeba všecko zkoumat.
To je mi blízké. Moje zvídavost je neskrývaná. Zajímá mě, jak co roste, co kam
vede, z čeho se co dělá. Mezi lidmi mě zajímá, jak se Vám žije, co Vás těší a co trápí,
co je pro Vás obecně známé, co je pro Vás důležité.
Někdy nejsou jasné souvislosti, začátek, ani konec. Všechno se zdá příliš
komplikované a zaujmout nějaký postoj není snadné. Jak rozeznat dobré od
9

špatného? Přesně ve chvíli, kdy věci zkoumáme a ohledáváme, dříve nebo později
také zjistíme, jaké ovoce nesou. A evangelista říká to, co ví každý zahrádkář – dobré
ovoce nese dobrý strom. To je vodítko jak zaujmout stanovisko k člověku, instituci,
politické straně nebo článku v novinách. To je vodítko, jak se rozhodnout, co
podržet a čeho se chránit. To dobré, poznáme po dobrém ovoci.
Sklízíme plody nepříliš vydařené zahrádkářské sezóny, a tak to letos s ovocem
žádná sláva nebude. Ale ve všem ostatním zkusme myslet na to, jestli plody našich
dní, aktivit a našich životů jsou k dobru, klidu, užitku nebo jestli je v nich něco, co
by bylo lepší nechat na příští sezónu raději zapomenuto. Aby se nám v té společné
zahradě lépe a radostněji žilo.
S přáním pokoje
Vaše farářka
Jrh

V minulém Zpravodaji jsem si Vás dovolila informovat o Poustevně na Zhořci.
V tomto čísle navážu krátkou informací o naší černošínské kazatelské stanici
v Lestkově. Sborový dům, ve kterém se bohoslužby konají dvakrát měsíčně, leží
v židovské uličce na pozemku bývalé synagogy, na kraji obce směrem od Domaslavi.
Pro tento dům se za uplynulý půlrok podařilo doplnit chybějící zaměření a stavební
plány. Objekt, stejně jako kdysi blízký římsko-katolický kostel sv. Prokopa, vyžaduje
záchrannou stavební činnost a zároveň náplň a využití pro budoucnost. V programu
Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu se zdá, že
bychom byli schopní uspět s naší žádostí o vybudování tří sociálních bytů 1+1
s nízkým nájmem. Na tomto cíli pracuje mnoho lidí z naší Ústřední církevní
kanceláře v Praze, kteří si jsou vědomi rizik, která projekt v tomto regionu nese,
navzdory tomu nás v něm podporují. Věřím v dobrý záměr plánu a v požehnání,
kterým může být, když se zdaří. Pokud byste již nyní věděli o zájemci o bydlení
v obci Lestkov, neváhejte mě kontaktovat. A až pojedete Lestkovem, přibrzděte
u Sborového domu Mistra Jana Husa, je v něm kus historie a snad i budoucnosti.
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ČLENOVÉ SVAZU TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH SE ZOTAVOVALI
V BECHYNI
Počátkem měsíce září 2017 byl pro členy místní organizace Černošín zajištěn
týdenní rekondiční pobyt v lázních Bechyně. Po léčebných procedurách, které nám
byly na každý den předepsány, jsme se mohli věnovat procházkám po městě
Bechyni známé svými klidnými klášterními a zámeckými parky. Volný čas jsme také
využili k prohlídce zámku v Bechyni, kláštera s kostelem nebo muzea na náměstí.
Z technických památek jsme obdivovali krásný most přes řeku Lužnici zvaný
„Bechyňská duha“ postavený v roce 1928 jako nejvyšší železobetonový oblouk
v tehdejší ČSR.
Z nabídky městského kulturního střediska si mohl vybrat opravdu každý. Ať už
se jednalo o prohlídky města s průvodcem nebo výlety minibusem po okolí. Někteří
z nás se vypravili na blízkou horu Tábor a navštívili pivovar Dražíč s příjemnou
ochutnávkou pivního moku. Pěkným výletem byla procházka po starém řetězovém
stádleckém mostě, který byl přemístěn z Podolí na Vltavě na řeku Lužnici.
Na zpáteční cestě jsme se potěšili návštěvou zámku v Blatné, jehož prohlídka
byla pěknou tečkou našeho zdařilého ozdravného pobytu v jižních Čechách.
Rekondiční pobyt splnil naše očekávání. Rozhýbali jsme svá těla a domů jsme
si přivezli nezapomenutelné zážitky.
Anna Chlebečková, hospodářka

NOVÉ AKTIVITY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
Do školního roku 2017/2018 vstoupila černošínská škola s novým projektem
s názvem Změny pomáhají, který ještě dále rozšířil pestrou nabídku mimoškolních
činností.
Je zaměřený na rozvoj strategického a logického myšlení a na zkvalitnění
a prohloubení techniky čtení, na vytváření kladného vztahu ke knížkám, k četbě.
Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se pak promítají do povinné
složky vzdělávání žáků.
Na 1. stupni začaly nově od září pracovat tři kluby zábavné logiky a deskových
her a dva čtenářské kluby. Schůzky se budou konat každý týden po dobu celého
školního roku. Vedoucími klubů jsou vyučující základní školy. Na činnost klubů
získala škola dotaci 172 000,- Kč.
V rámci tohoto projektu byla škole po celý školní rok poskytnuta finanční dotace
210 000,- Kč na funkci školního asistenta, škola tak může poskytnout větší podporu
žákům ohrožených školním neúspěchem.
Kromě těchto nových útvarů začaly svoji činnost i „tradiční“ zájmové útvary,
které ve škole působí už několik let: dopravní, zdravotnický a záchranářský,
přírodovědný, keramika, včelařský, vaření a úprava pokrmů, kickbox.
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I žáci 2.stupně mohou od září navštěvovat kroužek deskových her určený jen
starším žákům.
Kromě kroužků, které svoji činnost provozují v rámci školy, nabízí dětem
v Černošíně a okolí vyžití i útvary TJ Sokol-taneční, stolní tenis, SDH-Mladí hasiči,
velmi úspěšně si vedou dlouhodobě členové rybářského kroužku, kroužku
kreativního tvoření. O aktivní činnosti oddílu skautů se můžete dočíst v různých
číslech zpravodaje několikrát do roka.
Z uvedeného výčtu zájmové činnosti je patrné, že nabídka je bohatá a pestrá.
Děkuji všem vedoucím kroužků, kteří nelitují svého volného času, občas i nervů
a financí a dlouhodobě se věnují našim dětem.
D. Varousová, ředitelka školy

POPRVÉ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Začátek docházky do školky je pro děti a jejich rodiče velkou změnou
v dosavadním životě. Tato změna s sebou přináší spoustu věcí, pocitů a zážitků, se
kterými se musí malý školáček vyrovnat – vstup do neznámé budovy a třídy s jejím
vybavením a hračkami, vstup mezi cizí děti a dospělé, přizpůsobit se dosud
nezvyklému režimu, komunikace s p. učitelkami a požadavkům, odloučení od
rodičů.
Tato drobotina se letos přizpůsobila velice dobře i díky vstřícné pomoci
a připravenosti dětí od rodičů.
Na školní rok 2017/2018 je zatím zapsáno 43 dětí z toho je 11 předškoláků,
kteří nastoupili k povinnému předškolnímu vzdělávání. Viz článek.
25.9. proběhla na naší škole informativní schůzka pro rodiče. Byli seznámeni se
změnami v předškolní výchově k 1.9. 2017 a s připravovanými akcemi pro děti.
Veškeré aktuální informace najdete na webových stránkách MŠ –
www.mscernosin.cz
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Hezké podzimní dny přejí děti a kolektiv v MŠ

KRÁSNÝ POZDRAV Z KRÁSNÉHO ÚDOLÍ
V letních
měsících
jsme pořádali víkendové
grilování a pomalu jsme
dokončovali domeček pro
naše nejmenší.
Druhý ročník Pivních
Slavností nám propršel,
ale i přes špatné počasí se
vás možná 80 nenechalo
odradit a dobré pivo,
jídlo a program vám bylo
odměnou. Díky moc jak
návštěvníkům, tak městu
Černošín za podporu.
A co chystáme dál?
Naše párty s DJ Prazdrojem pro nedostatek času bude organizovat město a my
vás zveme na pátý ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise a večerní Oldies party
v motorestu, tak se na vás budeme 26. 12. těšit jak za zeleným stolem, tak na
parketu Motorestu Vlčák. 1. 1. 2018 budeme pořádat druhý Novoroční ohňostroj
v Šontálském parku v Krásném Údolí a to bude zatím vše.
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Ještě jednou děkujeme městu Černošín za podporu a spolupráci.
Jménem „Spolku Za Krásné Údolí“ předseda Václav Myška

PYTLOV A JAK SE NÁM TU ŽIJE.....
Letošní otevřená dílna animovaného filmu, která se konala v sobotu 9.9.
v Pytlově na návsi se opět vydařila! Přispěla k tomu hojná účast dětí i dospělých
(téměř 40), dobré počasí a samozřejmě finanční podpora Mikroregionu
Konstantinolázeňsko a zápůjčka stanů a pivních setů od města Černošín.
Letos byl workshop s názvem „Animujeme potřetí aneb staré příběhy
ožívají“ tématicky zaměřen na bytosti z dávných dob, které se pojí k místu našeho
domova, na staré příběhy a vyprávění, které nám pomohly připomenout i knihy od
M. Cvrka.
Lektorovali tradičně
zkušení lektoři
z plzeňské Animánie, kteří se
animovanému
filmu věnují přes
12 let.
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Děti i dospělí si mohli vyzkoušet roli scénáristy, výtvarníka, animátora,
kameramana i režiséra. Letos jednoznačně zvítězila technika ploškové (placaté)
loutky - papírové, plastelínové či např. z filcu. Všechny filmy, které vznikly, poputují
k tvůrcům a neformální sdružení Krea Pytlov se již těší za rok na čtvrté setkání
s nadšenci animace.

Ráda bych poděkovala všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu třetího ročníku
animační dílny. Všem děkuji za veškerou přípravnou pomoc jak v průběhu akce, tak
po skončení. Poděkování patří samozřejmě také všem zúčastněným.
Jana Ježková
V průběhu měsíce září také proběhla akce s názvem „Pytlijáda číslo 2“, jež se
zrodila ku společnému spoluhranní si pytlovských občanů. Akce není veřejná a je
pouze pro naše blízké a kamarády. Soutěžilo se v těchto disciplínách: Vejce na lžíci,
kolečko, skákání v pytli, tlučení špačků, vrh dělovou koulí apod. A kdo vyhrál?
V podstatě všichni, kdo se zúčastnily. Děkujeme všem za účast a výpomoc při tvoření
programu Pytliády a hlavně děkujeme p. Janě Ježkové za její aktivitu v naší malé
vesničce a za pořádání Pytliády v Pytlově.
Zuzana Vávrová

15

DĚLÁ SI HOTELY PRO HMYZ I PTAČÍ BUDKY
V Černošíně bydlí třiačtyřicetiletá Jiřina Oberdörferová Honomichlová, která
miluje práci s přírodninami. A tak je její dům plný kamenů, dřevěných ozdob, budek
a domečků.
Studovala polygrafickou školu zabývající se tiskem, ale časem ji více začala bavit
práce s nářadím. A tak její domeček v Černošíně stále získává na kráse.
To máš práci se dřevem tak ráda?
Ano, moc ráda pracuji s přírodním materiálem a jsem na to i vybavená. Sama
jsem se vše naučila a dnes už umím udělat cokoliv, třeba i opravit nábytek či vytvořit
něco nového.
A jak to k tomu došlo, že jsi to začala dělat? Vždyť ses v tom oboru nevyučila?
Nevyučila, ale nějak mě to tak chytilo. Před pár lety jsem tak přemýšlela, jak si
zkrášlit zahradu, jakou tam udělat dekoraci a najednou mě napadl hmyzí hotel.
Sehnala jsem si dřevo a nářadí a pomalu to zkusila. A od té doby si pořád domů
něco vyrábím.
Jak se dělá takový hmyzí hotel?
Je to docela jednoduché. Z pár prkének si sbijete konstrukci domečku. Před tím
si nasbíráte cokoliv v přírodě, šišky, trávu, větvičky, květy bodláků, mechy a
podobně. Všechno ale musíte nechat pořádně usušit, aby vám to uvnitř pak
neplesnivělo.
No, a pak si do těch malých vnitřních chlívečků všechno nějakým způsobem
nastrkáte, nazdobíte.
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K čemu takový domeček slouží?
No, jak říká název, je to domeček pro hmyz. Když si jej pověsíte třeba na strom,
tak se vám tam za pár dnů začnou zabydlovat broučci a další malí návštěvníci. Pak,
když si u takového domečku sednete a jste potichu, můžete slyšet, jak v něm
domácí bzučí. Je to uklidňující. A hlavně na zimu je to velká pomoc pro tyhle malé
tvorečky.
Na zahradě vidím i spoustu dalších dřevěných skvostů?
No, jak jsem se naučila s nářadím, tak pořád něco zkouším. Ptačí budky, krmítka,
různé dekorace. Dárečky pro kamarády a příbuzné. Předělám si třeba i rozbitý
nábytek, dveře a podobně. Pro mě je to opravdu relax, v klidu takto zaměstnat ruce
a mysl.
Když tak vidím zahradu, to bude asi další koníček?
Ano, květiny, výsadba, vlastní návrh architektury zahrady, taky úžasný
odpočinek, byť plno práce. Mám tu i kupu pomocníků, naši kočičáci mě neustále
kontrolují.
Martina Sihelská

PLZEŇSKÉ OSLAVY VZNIKU REPUBLIKY

28. října 2017
Plzeň oslaví 28. říjen, vznik samostatného Československa, podobným
způsobem jako v minulých dvanácti letech. Za symbolických 28 korun nebo zdarma
pozve zájemce do celé řady zajímavých míst, muzeí, galerií, historických památek
včetně zahrad a některých sportovišť. Bohatý celodenní program zakončí
vzpomínkové setkání na náměstí T. G. Masaryka s následným lampionovým
průvodem
a ohňostrojem.
Pro veřejnost bude otevřena například radnice, Měšťanská beseda, Velké
divadlo nebo běžně nepřístupný Loosův interiér v domě na Klatovské 19. Centrum
JOHAN sídlící v působivě revitalizované kulturní památce Moving Station připravuje
netradiční prohlídky prostor spolu s významnými českými spisovateli 20. století na
téma nádraží a železnice. Nově se k celodenní akci připojí Divadlo Alfa
s představením pro děti Norská pohádka a následnou exkurzí do zákulisí nebo
Biskupství plzeňské s prohlídkami katedrály sv. Bartoloměje včetně odborného
výkladu. Své dveře otevřou v 9.28 a ve 13.28 h také čistírna odpadních vod a
úpravna vody na Homolce.
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Sportovně založeným účastníkům program nabízí turistický pochod na rozhlednu
Chlum v délce tras 4 a 15 kilometrů, volné bruslení v tréninkové hale zimního
stadionu nebo dopolední plavání v bazénu na Slovanech. Sousedské procházky
Skrytého města mají vedle již známých témat Tour de Doubravka, Petrohrad
z příběhů a Plzeň za První republiky v nabídce novinku s názvem Plzeň v idejích.
Věnuje se nenaplněným meziválečným i poválečným vizím města.
Areál DEPO2015 bude po celý den lákat nejen na festival pouličního jídla, ale
i na aktuální výstavy, třeba plzeňského sochaře Benedikta Tolara nebo fotografky
a spisovatelky Anne Erhard.
Rozmanitou programovou nabídku doplňují okružní jízdy zástupců historických
vozů dopravních podniků, trolejbus Škoda 9 TR, autobus ŠKODA 706 RTO a tramvaj
T1.
Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských
oslav vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách města. Rezervaci a
prodej vstupenek s omezením počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané
místo umožní od 9. října v 9 hodin portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické
informační centrum města Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů,
jako je například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické
podzemí, je nutné si vstupenky pořídit prostřednictvím jejich prodejních webů.
Více informací o programu na www.plzen.eu

KULTURA
Černošín – Tradiční Svatojánský večer se letos konal v černošínských muzejních
zahradách. Hlavním tahákem pro návštěvníky byla premiéra filmu Volfštejn
z autorské dílny Libora Marka, který se svým štábem připravil 43 minut dlouhý
dokument, který vypráví příběhy šlechtického hradu u Černošína. Dva moderátoři
provází diváka záhadami, upozorní na různé zajímavosti, ve filmu jsou i staré
fotografie a oživené pradávné pověsti. „Bylo to devět měsíců práce, ale když jsem
viděl reakce a slyšel ohlasy návštěvníků, tak myslím, že to stálo za to, což nás
všechny moc těší. I sami vystupující říkali, že v Černošíně byla skvělá návaznost a
spolupráce s diváky. Překvapila nás i pěkná účast a počasí byl skvělý bonus. Zájemci
o DVD si jej mohou koupit v černošínském muzeu,“ uvedl Libor Marek.
I paní Růžená Šperlová z Přimdy si večer s dětmi užívala. „Mám zde v Černošíně
příbuzné, tak jsme tu s nimi, je to takové rodinné setkání. Překvapilo mě pěkné
zázemí v této zahradě, takové akce se sem hodí, navíc šlo o opravdu krásný program
pro všechny. Rozhodně jsme se bavili a odnášíme si pěkný zážitek,“ řekla mladá
maminka.
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Starosta byl mezi těmi, kdo křtil
DVD. „Myslím, že šlo o pěkný a
vydařený počin této skvělé
filmařské party, za což jim a i
všem dalším vystupujícím moc
děkuji. Filmování přineslo jistě
mnoho hodin práce, ale
výsledek za to stojí. Celému
štábu přeji mnoho dalších
podobných
úspěchů
a
Černošínským děkuji, že přišli
akci podpořit,“ uvedl starosta
města Miroslav Plincelner. V celovečerním programu viděli návštěvníci šermdivadlo
Clatonii z Klatov, kejklíře Petra Theimera, skupinu historického šermu Zlatý Grál
z Tachova a ohňovou show.
Video z akce
ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=R4HVyk6VN1U&feature=youtu.be
MarS

Country stodola
V Černošíně v areálu bývalé pily se v sobotu 12. srpna konal nultý ročník
Country stodoly. Pod krytým zázemím zahrály kapely Piková dáma, Profýci a Starší
páni. Akci doplnily ještě atrakce. „Je to taková zkouška, zda by se to ujalo a na to,
kolik dalších velkých akcí bylo v okolí, přišlo poměrně dost lidí, což je úžasné. Kdo
chtěl, tak se také mohl svézt na koni, zastřílet si ze vzduchovky a ti odvážnější si
19

vyzkoušeli rodeo na elektrickém býkovi. Myslím, že určitě začneme připravovat
další ročník,“ uvedl Bohuslav Pastyrik, jeden z hlavních iniciátorů akce.
Do stodoly se vydali i lidé z okolí, například ze Stříbra přijela s rodinou Dana
Sobotníková. „Že se tu něco koná, vím od maminky, a protože máme country
všichni rádi, tak jsme se sem vydali. Moc se mi líbila ta první kapela Piková dáma,
ale těším se i na další. Osobně jsem si vyzkoušela býka, to nebylo zrovna
jednoduché, ale skoro půl minuty jsem vydržela. Také jsem ráda, že tu bylo více
občerstvení, tak jsme ochutnali ode všeho, měli jsme krkovici, kuře a dokonce
senzační domácí medovník. Takové akce ve Stříbře nemáme, tam jsou spíše jiné
žánry, ale jestli se to tady stane tradicí, tak ten kousek sem vždy rádi dojedeme,
hlavně aby to nezrušili, jako se to stalo v Hošticích,“ smála se vesele mladá
návštěvnice ze Stříbra.
Starosta města Černošína Miroslav Plincelner žádný problém v nové tradici
nevidí. „Vidím, jak se tu lidé baví, slyším slova chvály, tak proč to nezopakovat.
Myslím si, že své příznivce tahle muzika stále má a děkuji všem, kteří se na akci
podíleli a pomáhali a příští rok zase tady na shledanou,“ uvedl starosta.
Závěrem akce byl i ohňostroj. Video z akce můžete vidět v muzeu.
Martina Sihelská
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Den řemesel

V sobotu 26. srpna se v Černošíně konal Den řemesel. V tamních muzejních
zahradách se sešli řemeslníci, kteří předváděli své umění a rádi to zaučovali
i ostatní. Návštěvníci se tak mohli naučit malovat do vitráží, plést košíky, tisknout
na látky a trička, kdo chtěl, zkusil si třeba i střelbu z luku či hod noži na cíl. Akci
odstartovali bubeníci od TAMBOURU, o bojovou podívanou se pak postarali
členové skupiny historického šermu DISCORDIA. Nechyběla ani pohádka pro
nejmenší v podání divadélka Nána.
Na akci přijela
také Petra Válková ze
Stříbra a vzala s sebou
své dvě dcery Zuzku a
Petru. „Všimla jsem si
upoutávky na jednom
stříbrském webu, a
tak jsme se s děvčaty
dohodly, že pojedeme
a něco si vyzkoušíme.
A musím říci, že na tak
malé městečko je to
skvělá akce, nakoupily
jsme si tu plno krásných dárečků od řemeslníků, zkoušíme různou tvorbu, dokonce
holky střílely i z luku. A navíc je to tu v hezkém prostředí,“ uvedla návštěvnice.
Velký počet návštěvníků organizátory potěšil. „Návštěvnost byla pěkná, počasí
se vydařilo, tak co si přát více? Musím všem poděkovat za účast i za pomoc, velký
dík patří městu Černošínu a za rok se těším opět na shledanou,“ řekla závěrem
pořadatelka Zuzana Vávrová. Video z akce můžete vidět v černošínském muzeu.
Martina Sihelská
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VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA

V sobotu 23. září se na sále KSC Vlčák uskutečnila Václavská zábava, která přilákala
na 90 účastníků. K poslechu a hlavně k tanci hrály hned dvě rockové kapely. Jako
první se představila kapela Prooser a hned po ní hrál Explozet rock. Všichni jsme si
společně zábavu užívali do ranních hodin, kdy zábava končila. Děkujeme všem, kteří
přišli a užili si s námi krásný rockový večer.
V nejbližších dnech se můžete těšit na Sejdeme se u tanečku 14. 10. od 15:00 hod.
na sále KSC Vlčák, kde Vám k dobré náladě bude hrát dechová kapela Amatovka ze
Stříbra. Ještě ten den večer od 21:00 hod. se můžete přijít pobavit na Oldies party,
kde nám bude samé hity pouštět DJ Prazdroj – Richard Nedvěd. 20. října proběhne
koncert Martina Maxy opět na sále. Nabídka kulturních pořadů, ale tímto nekončí
a věříme, že si každý přijde na své.
Martina Janotová
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Podzimní kulturní akce 2017
13.10. – Benefiční taneční večer od 18:00 hod. na sále KSC Vlčák – akce je
věnována Filipovi Směšnému, pořádá 11Stars ve spolupráci s městem Černošín
14.10. – Sejdeme se u tanečku od 15:00 hod. na sále KSC Vlčák,
hraje dechová kapela Amatovka Stříbro, taneční vystoupení 11Stars,
pořádá Město Černošín
14.10. – Oldies party od 21:00 hod. na sále KSC Vlčák, hraje DJ Prazdroj,
pořádá Město Černošín
14.10. – Putování se skautem od 14:00 – 19:00 hod. ve skautské klubovně
v Černošíně, pořádají Skouti Černošín
16.10. – 20.11. – Výstava fotografií v černošínském muzeu, své fotografie vystaví
Monika Šavlová z Kladrub a Štefan Kučík
20.10. – Koncert Martina Maxy od 19:00 hod. na sále KSC Vlčák
21.10. – 22.10. – Vepřové hody od 11:00 hod. v Motorestu Vlčák
16.11. – Lampionový průvod, pohádka pro děti, pořádá Město Černošín
18.11. – Oldies party od 20:00 hod. na sále KSC Vlčák, hraje DJ Prazdroj,
pořádá Město Černošín
26.11. – Rozsvícení vánočního stromu, adventní trh, vepřobraní,
pořádá Město Černošín
26.11. – 6.1. 2018 – Vánoční výstava v černošínském muzeu ANDĚLÉ
2.12. – Mikulášská besídka od 14:00 hod. na sále KSC Vlčák,
pořádá SDH Černošín ve spolupráci s městem Černošín
13.12. – Vánoční beseda s důchodci od 15:00 hod. v klubu čp. 24,
hraje Jaroslav Fichtl, pořádá SPOZ ve spolupráci s městem Černošín
15.12. – Vánoční koncert v kostele sv. Jiří, pořádá Město Černošín
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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 20. 11. 2017. Své příspěvky zasílejte
na e-mail: info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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