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města
ČERNOŠÍN

Vizualizace rozhledny na Vlčí hoře - ,,Schody do nebe“
Celková výška rozhledny 23 metrů
Umístění na pozemkové parcele 337/3 k.ú. Třebel, vrchol Vlčí hory 702 m.n.m.

Vážení spoluobčané
Do posledních chvil letošního roku budou veškeré práce finišovat
tak, abychom mohli úspěšně uzavřít rok 2017.
Ne všechno se dařilo tak, jak bylo naplánováno a muselo se improvizovat, ale i o
tom je život. V současné době se připravuje rozpočet na rok příští, jehož nedílnou
složkou je i plán na rok 2018. Každý rozumný reálný nápad a příspěvek, co kde
zlepšit a udělat, bude jen vítán. Je konec roku a měli bychom hodnotit. Ohlédnout
se musíme všichni za tím, co se každému z nás podařilo. Jestli se plány a předsevzetí
daná před rokem nestala jen pouhou frází a nezůstal jen pocit prázdnoty, pak
můžete mít pocit spokojenosti. Chci touto cestou poděkovat pracovnicím
z infocentra za mimořádný počin. V soutěži o nejlepší infocentrum v Plzeňském
kraji se Černošín umístil na prvním místě, což jistě odráží jejich svědomitý přístup
k práci a jejich zapálenost. Dokážou zorganizovat akce na velmi dobré úrovni,
uspořádat zajímavé besedy, výstavy, koncerty a kulturní akce, které přitahují do
našeho městečka návštěvníky nejen místní, ale i z širokého okolí.
Jistě jste již zaznamenali, že se začala rýsovat reálná šance postavit na Vlčí hoře
rozhlednu. Dle mého pohledu je to obrovský posun dopředu ve vztahu
ke zviditelnění a zvýšení atraktivity našeho města. Ohlasy na předloženou
vizualizaci stavby jsou rozdílné. Někomu se líbí a někomu ne. Ale těch pozitivních
je mnohonásobně víc. Rozhledna je stavba, která umožní návštěvníkovi pohled do
krajiny a v nejlepším případě všemi směry. Rozhledna na Vlčí hoře není žádná
novinka a už v minulosti tam dřevěná vyhlídková věž stála. Dnešní naše požadavky
jsou hlavně cíleny na dokonalý výhled, nezničitelnost, odolnost proti vandalizmu,
bezúdržbovost a funkčnost. A toto vše poskládat dohromady s tím, aby byla
začlenitelná do krajinného rázu v daném vymezeném prostoru a splňovala veškeré
podmínky bezpečnosti v celoročním nepřetržitém provozu, je docela problém.
První dostupné materiály jsou ke shlédnutí v infocentru a můžete si udělat úsudek
sami. Pokud se stavbu podaří zrealizovat, tak to bude úspěch. A někdy k těm
úspěchům stačí opravdu málo. A ono to není nakonec jen o rozhledně. Třeba jenom
podání ruky se sousedem a nebo setkání s přítelem, kterého jsme dlouho neviděli
a máme si s ním co říci, je úspěch.
Zároveň Vám přeji do přicházejícího roku 2018 hodně štěstí, zdraví, lásky,
pochopení a osobních i pracovních úspěchů. Splňme svým dětem jejich tajná přání
a navoďme krásnou atmosféru Vánoc a posledních dnů v roce. Nelze si přát více,
než abychom se za rok opět mohli potkat u vánočního stromu, podat si ruce a říci
si – byl to dobrý rok.
Takže ještě jednou šťastný rok 2018.
starosta města Černošín, Miroslav Plincelner
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Stavební akce 2018
Plánovaná realizace v roce 2018
Svojšínská ulice – II. část
Začátkem příštího roku se dočkáme finální úpravy týkající se dokončení
plánovaných prací na Svojšínské ulici. Přesto vše nemám úplně dobrý pocit ze
stávající průjezdnosti po této komunikaci. Zavrženou variantu vybudování účelové
komunikace na skládku vidím jako nezbytnou nutnost. Dodnes jsem nepochopil,
co vedlo nás zastupitele k tomu poznání, že stávající stav je dostačující a do
dnešního dne jsme v této věci pasivní.
Kostel sv. Jiří – osazení vrcholové ozdoby věže
Vše začalo celkem nevinně otáčením ozdoby podle směru větru. Až otáčení přestalo
a ozdoba se nachýlila k jedné straně. Po demontáži se stanovil rozsah opravy
a demontovaná ozdoba se nechala zrestaurovat. Při zpětné montáži se ale přišlo na
skutečnost, že se nejedná pouze o problém ozdoby a jejího uchycení, ale v podstatě
došlo vlivem zatékání k úplné destrukci dřevěné hrotnice, která zůstala po celkové
opravě v 90 letech původní. Pokud chceme vše vrátit do původní podoby, je nutné
vyměnit celý poškozený díl.
Restaurování vnitřních omítek kostela sv. Jiří
Ještě v letošním roce by měl být znám výsledek restaurátorského průzkumu
a stanoven rozsah poškození a nutných prací. Není to o tom, že se kostel vymaluje.
Od Plzeňského biskupství je příslib, že v okamžiku, kdy budeme znát cenu a rozsah
oprav, jsou ochotni investovat formou účelového daru 300.000,- Kč. Tyto finanční
prostředky byly shromážděny formou farních sbírek místních věřících. Město se
musí rozhodnout, jakou částkou přispěje ze svého rozpočtu a nic by nemělo bránit
v realizaci. Odbor památkové péče to ale vidí trochu z jiného úhlu. Nezačínat
malováním, ale koncepčně začít z jedné strany restaurováním interiéru z jedné
vody načisto. Vše je v jednání.
Rozhledna na Vlčí hoře
Již mnoho let se v plánech investic města promítá realizace výstavby rozhledny na
Vlčí hoře. Plán je jedna věc a realizace druhá. Nemluvím o penězích. Ale v okamžiku,
kdy jsem nastartoval tuto myšlenku a uvědomil si, že vlastně vůbec nevím, co je
potřeba, aby se rozhledna dala postavit. Doplnit formou změny platný Územní plán,
zajistit pozemek na kterém chceme stavět, získat souhlasné stanovisko od životního
prostředí a další a další. Byla z toho práce na dva roky. Bylo osloveno několik
architektů, kteří již nějakou rozhlednu navrhovali a ve finále se nám ozval jen jeden.
Ono je sice hezké organizovat soutěž a vybrat tu nejkrásnější. Ale rozhleden je tolik,
že ukázat prstem na tu jedinečnou, není vůbec snadné. Všem se nikdo nezavděčí
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a vždy budou hlasy pro a proti. Kde je to správné rozhodnutí? Ve finále rozhodne
zastupitelstvo v počtu 15 lidí. Vím, že to není nejšťastnější řešení, ale je to realita.
V současné době je v místním infocentru k nahlédnutí vize rozhledny na Vlčí hoře
nazvaná ,,Schody do nebe“ zpracovaná architektonickým studiem Hýsek spol. s.r.o.
Plzeň.
Zastupitelstvo Města Černošín tuto studii schválilo na svém zasedání.
Dokončení stavebních prací na stodole za parkovištěm
Původní oprava stodoly za parkovištěm byla koncipována jako začlenění této stavby
do koloritu města s tím, že zde vznikne prostor se stálou expozicí historické hasící
techniky, která je v současnosti porůznu uskladněná v hasičárně. Mluvím
o pohledové levé straně stodoly, kde pod vybudovanou výstavní podestou by bylo
schované, zasunuté, mobilní podium, které by se dalo jednoduchým otočným
vysunutím umístit do prostoru průchodu. Vznikl by tím prostor pro konání
kulturních akcí. V pravé části vedle průchodu bude vybudována garáž pro služební
vozidlo, které v současnosti je parkováno v průjezdu Městského Úřadu.
Rozhodnutím ZM se celý projekt trochu poopravil a bude se realizovat jen
plánovaná část s garáží, zastřešení stavby s důrazem na zabezpečení sousední
nemovitostí. Varianty byly různé. Od kompletního odstranění stavby a otevření
průhledu na hřiště a bytovou zástavbu, po zabezpečení sousední nemovitosti
a výstavby garáže se zachováním částí stávajícího zdiva.
Oprava interiéru M Ú Černošín
MÚ v Černošíně se nachází v prostorách, které nejsou zrovna reprezentativní
a nejvhodnější pro současný provoz. Snaha je přizpůsobit stávající stav budovy a dle
možností zlepšit co se dá. V tomto případě by se jednalo o opravu chodeb,
příslušných povrchů a stávajícího schodiště.
Úprava skladových prostor v čp. 24
Vybudovalo se nové sociální zařízení pro zaměstnance, které odpovídá současným
trendům. Ve zbylé části budovy je zbytkový prostor, který se nabízí k využití jako
sklad nebo k zaparkování osobního služebního auta.
Starý hřbitov – dokončení plánovaného projektu
Zhruba před deseti lety se podařilo částečně revitalizovat část starého zaniklého
hřbitova. Bylo by vhodné tento započatý projekt dokončit a vytvořit celek, který je
smysluplný a účelný. Postupně se nachází ještě staré hrobové pomníky původních
obyvatel a bylo by vhodné pro ně najít důstojné pietní místo. Součástí této akce
by byl prodloužený chodník Svojšínské ulice a zpřístupnění této lokality.
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Keramika –čp. 5 zateplení + okna
V tomto objektu se zdárně rozjela zájmová mimoškolská činnost mládeže a objekt
je vytápěn elektřinou. Každá údržbová práce na tomto objektu je jen k dobru věci
a výměna stávajících oken a zateplení přispěje k hospodárnému provozu v tomto
objektu.
Parkovací záliv před prodejnou potravin
K této plánované akci asi není potřeba komentář. Situaci dvou proti sobě
odstavených aut jste asi zažil každý. Jen jsem netušil, jaké úsilí to bude stát. Je to
přece jen kousek odstavné plochy před obchodem. Doufám, že už nám nic nestojí
v cestě.
Pomník obětem I. světové války – obnova a příslušný mobiliář.
Pomník je jedna z mnoha opomíjených míst v regionu Černošína. Zaslouží si jistě
pravidelnou údržbu a jeho zviditelnění. Jednalo by se o samotnou údržbu tělesa
stavby a jeho součástí. Je schválený návrh umístit do tohoto prostoru odpočívku
a informační tabule. Předpokládá se, že první upoutávka bude v prostoru u stávající
skautské klubovny.
Plošná revitalizace zeleně – dendrologický průzkum a následná údržba.
Přírodě se nedá poručit, ale můžeme ji trochu usměrnit. Ono jde v podstatě
o umělou výsadbu dřevin a keřů někdy v minulosti, v rámci výsadby návesních
parků a veřejných prostranství, kde se nechaly volně růst a teď začínají dělat
problém. Je nutné zajistit bezpečný pohyb osob ve veřejně přístupných lokalitách
a dle možností eliminovat možnost případných úrazů a škod na soukromých tak
obecných majetcích.
Výstavba kolumbária v prostoru stávajícího hřbitova
Jednalo by se o prostor vlevo od vstupní brány do současného hřbitova.
Je zpracován návrh a samotná realizace by nám neměla dělat problém. Je to
v podstatě o vytvoření základu a vhodného zastřešení. Ostatní jednotlivé prvky jsou
dílem stavebnice. Finální úpravy by si každý nájemce provedl ve vlastní režii.
ZŠ Černošín čp. 5 – počítačová učebna + WC + bezbariérový přístup
Daná akce je pokračováním již uskutečněných oprav probíhajících v budově dolní
školy a měly by být provedeny další plánované etapy. Pokusíme se tyto práce
promítnout do žádosti o vhodnou dotaci. Veškeré materiály jsou již zpracované
a připravené k použití
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Oprava Kovárny – Víchov
V minulosti tato budova ve Víchově prošla částečnou obnovou vnitřních užitných
prostor a v současné době slouží místnímu Občanskému sdružení.
Bylo by vhodné vyměnit střešní krytinu a opravit zvoničku. Objekt není napojen na
vodovodní řád, což činí celkem zásadní problém jeho využití. Další investiční
a údržbové práce ve Víchově budou upřesněny.
Hřiště pro seniory
Je požadavek z řad obyvatel DPS v Černošíně o vytvoření prostoru s cvičebními
prvky pro cvičení seniorů. Vhodný prostor pro tyto aktivity se nabízí přímo u DPS,
v částečně pohledově krytém místě za objekty.
Podpora při realizaci odkanalizování obcí
Je zpracovaná studie odkanalizování a je potřeba rozhodnout jakou formou, v jaké
výši a zda vůbec bude město jednotlivá řešení podporovat.
Projekt - Částečná rekonstrukce Nákupního střediska
V současné době se zpracovává projekt k částečné opravě objektu. Vnitřní prostory
v prvním patře se přizpůsobí pro současné aktivity. Co je, ale důležité je zateplení
opláštění a střechy objektu a vhodné začlenění nových oken. Anketa o vnějším
vzhledu budovy nebyla nikterak jednoznačná, ale v této fázi není zase tak
podstatná. Členění budovy je dané a těžko se bude v zásadě konstrukčně měnit.
Projekt - Cyklookruh Černošín
S tímto projektem se město potýká již několik let a nějak se nedaří vše složit tak,
aby byl funkční. Hlavní problém je ve vlastnictví pozemků, na kterých se
předpokládalo stavbu realizovat. Vize na mapě je jasná, ale po skutečném zaměření
polohy hranic pozemků jsme úplně jinde. Snad se začátkem roku dohodneme
s vlastníky a dílo se podaří.
Projektová dokumentace zasíťování nových stavebních parcel
Projektová dokumentace pro výstavbu tělocvičny
Projektová dokumentace – Vodovod + vrt + kanalizace + ČOV Víchov
Projekt na opravu požární nádrže a opravy návesních nádrží – Lažany
Projektová dokumentace - Místní komunikace v Krásném Údolí
Projektová dokumentace – chodník Svojšínská – starý hřbitov
Bývalý sklad CO – stavební parcely nebo malometrážní byty ??
Nové stavební parcely
Zpracování zástavbové studie areálu ZŠ čp. 38
starosta města, Miroslav Plincelner
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INFORMACE PRO OBČANY
Od 21.12. do 29.12. 2017 bude uzavřen Městský úřad v Černošíně.
Pro podání žádosti o voličský průkaz nebo předání voličských průkazů
k prezidentským volbám bude úřad otevřen:
28.12. 2017
29.12. 2017

08:00 – 11:30
08:00 – 11:30

12:30 – 15:00
-

ŽIVOTNÍ JUBILEA
leden – březen 2018
Jindřich LOKŠENINEC
Katarína MARKOVÁ
Vladimír LAIBL
Josef PIVOŇKA
Milada HOFRICHTEROVÁ
Václav TUKA
Margita HEGEDÜŠOVÁ
Eva KRAUSOVÁ
Věra ŠRÁMKOVÁ
Miroslava LATISLAVOVÁ
Jaroslav KOBZA
Alena DOUŠOVÁ
Irena LINGROVÁ
Josef ŠKOPEK
Edita MÜLLEROVÁ
Marie KOBYLKOVÁ

Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví.
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Vítání občánků

28.10.2017 v obřadní síni Městského úřadu Černošín

zleva: Viktorie Rojíková, Lukáš Pospíšil, Stanislav Zahradníček, Adriana Prodělalová
a Jakub Doha.

ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V MŠ
Blíží se Vánoce, čas nejkrásnějších svátků v roce. Čas štěstí, radosti, klidu a pohody.
Čas rozzářených dětských očí, překvapení a lásky. Vzpomínky na Vánoce patří
k tomu nejcennějšímu, co nám i o těžších chvilkách vyloudí úsměv na tváři. V naší
školce víme, že čas věnovaný dětem je ten nejvzácnější. Prožíváme s dětmi jejich
nadšení a netrpělivost při očekávání na Ježíška. Aby čas dětem rychleji utíkal
připravovaly se na zpívání koled při rozsvícení vánočního stromu na náměstí
v Černošíně. Svými papírovými andílky obohatily výstavu v muzeu, kterou spolu
s p. učitelkami navštívily. Trochu strachu jim naháněla očekávaná návštěva čerta
a Mikuláše. Ale andílek jim nakonec nadílkou vyloudil úsměv na tváři. Pekelníci
nejsou vždy tak zlí, jak vypadají. Děti nezapomínají potěšit svými drobnými
dárky seniory Černošína. Vždyť nejenom Vánoce by měly být časem hezkých
mezilidských vztahů a vzájemného obdarování. Tou nejhezčí pomyslnou tečkou za
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předvánočními akcemi v MŠ je vánoční posezení s rodiči pro které si děti připravily
své vystoupen. Před vánočními prázdninami se s naší školkou děti rozloučí
,,Silvestrovskou diskotékou“. Vánoce jsou symbolem porozumění, lásky a naděje.
Ať se stanou i časem, kdy si každý z nás uvědomí, co je v životě opravdu to
nejdůležitější.
Krásné Vánoce přejí děti a kolektiv MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Halloweenská párty
Ve středu 1. 11. 2017 uspořádali žáci 5. ročníku pro učitele
a žáky 1. stupně Halloweenskou párty. Zahájení akce se
ujala královna školy Vendula Vlášková se svou asistentkou
Kateřinou Vávrovou. Poté již začaly připravené soutěže,
v jejichž průběhu se žáci mohli občerstvit připraveným
pitím a jídlem. Nejprve na řadu přišla taneční soutěž dvojic.
Jejich úkolem bylo udržet na čele balónek co nejdéle.
Nejlépe se tohoto úkolu zhostil Martin Pospíšek se svojí
taneční partnerkou Leontýnou Rážovou. V pohybu při tanci
jsme pokračovali i dále. Zvolili jsme oblíbenou zábavu
zvanou „Židličková“. Aby si mohli tuto soutěž všichni užít,
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rozdělili jsme ji na dvě kola (první patřilo žákům 1. a 2. ročníku, druhé
3. a 4. ročníku). Další část strašidelného dopoledne vyplnila „Bojovka“. Všichni žáci
se rozdělili do osmi družstev a vydali se hledat barevné lístečky s otázkami. Pokud
ze svých správných odpovědí vzali počáteční písmena, vyluštili tajenku. Když
všechna družstva splnila úkol, mohla začít dlouho očekávaná módní přehlídka.
Tu zahájili žáci z 5. ročníku, aby z ostatních setřásli nervozitu ze samostatného
vystoupení před porotou. Nejlepší kostýmy byly oceněny drobnými cenami.
Děkujeme všem, co se naší akce zúčastnili. Poděkování taktéž patří těm, jež nás
podpořili v jejím pořádání.
žáci 5. ročníku
Zima přichází

Paní zima se již hlásí o slovo – první sníh
letos přišel následující den po svátku
Martina. S těmito příznaky odstartoval i
v naší škole zimní čas spojený s přípravou na
vánoční svátky. Žáci píší dopisy Ježíškovi,
vyrábí různá vánoční přáníčka, těší se na
Mikuláše – obávají se čertů. Školou se line
vůně perníčků a dalšího cukroví, zní známé i
zcela nové vánoční písně, se kterými žáci vystoupí u příležitosti Rozsvěcení
vánočního stromu (26. listopadu) a Vánočního koncertu v kostele (15. prosince).
Nenechte si ujít adventní náladu, přijďte si s námi zazpívat nebo si nás jen
poslechnout.
kolektiv učitelů

SDH ČERNOŠÍN
Milí čtenáři, vážení spoluobčané,
dovolte mi využít posledního vydání zpravodaje v tomto roce k shrnutí naší
celoroční činnosti.
Tento rok se lišil od roků předešlých hlavně tím, že jsme vypustili některé akce.
Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá, vše zapříčinil nezájem jak dospělých, tak
i dětí. Do budoucna zvažujeme, má-li vůbec smysl nějaké akce pořádat, nejspíše
si někteří ani nedokáží představit, kolik úsilí a práce je potřeba vynaložit na
zorganizování jediné akce. Mikulášská besídka byla jasným signálem. I přesto
všechno, co jsme si naplánovali, se nám podařilo splnit. Musíme si přiznat, že něco
nám vyšlo lépe a něco zas hůře, než jsme předpokládali, avšak celkově můžeme být
spokojeni. V plánu akcí na příští rok už máme vcelku jasno a rozjedeme ho hned
v lednu. Tímto bych si Vás dovolil pozvat již 20.1. 2018 na desátý ročník PLESU
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HASIČŮ, který bude díky podpoře města, a na kterém vystoupí skupina Netřesk.
Jako tradičně budou na vstupenky losovány hodnotné ceny (horské kolo, televizor,
mikrovlnná trouba atd…), které jsme mohli zakoupit díky podpoře sponzorů. Rádi
přivítáme všechny, kteří se chtějí pobavit. To bylo něco pro dospělé a děti se
(doufejme) mohou těšit na Maškarní rej, který by měl být v únoru. Na závěr bych
rád za celé SDH Černošín popřál všem spoluobčanům krásné prožití vánočních
svátků a jen to nejlepší v novém roce 2018.
Za SDH Černošín starosta Hrubý František

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN
Vážení spoluobčané,
rok 2017 se nám pomalu, ale jistě, blíží ke svému konci. Dovolte mi, abych Vám
přiblížila, co se událo u místních fotbalových sokolíků.
Našim fotbalistům se podzimní část TaNET – Okresního přeboru mužů nevydařila
podle představ. Ambice byly na umístění kolem 5.místa. I přesto, že se chlapci
snažili, co jim síly stačily, obsadili nakonec 9.místo s 15 body. Všechny výsledky si
můžete prohlédnout v níže uvedeném přehledu. Jelikož nikdo nebyl po podzimní
části spokojený se současnými výsledky a postavením v tabulce, jsou cíle pro jarní
část jasné. Hlavním cílem je předvádět lepší hru s proměňováním šancí, což povede
k lepšímu umístění v tabulce a vyhnutí se baráži o sestup do nižší soutěže.
K tomu by měla přispět i kvalitní zimní příprava. Jsem přesvědčená, že se desítky
naběhaných kilometrů budou sokolíkům příští rok velmi hodit.
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Přehled podzimní části soutěže:
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

Černošín - Přimda
Lom - Černošín
Černošín - Tisová
Studánka A - Černošín
Černošín - Kostelec
Bezdružice A - Černošín
Černošín – K. Lázně A
Kšice A - Černošín
Černošín – Halže A
Trpísty - Černošín
Černošín – Stříbro B
Částkov A - Černošín
Ch. Újezd A - Černošín

4:0
2:0
0:1 po penaltách
3:1
2:1
1:2 po penaltách
0:2
2:1 po penaltách
2:4
2:1 po penaltách
3:1
3:2 po penaltách
2:1

Již tradiční záležitostí se stal „Silvestrovský fotbálek“. Ani letos tomu nebude jinak
a proto bych Vás touto cestou chtěla pozvat 31.12.2017 na místní fotbalové hřiště,
kam se můžete přijít protáhnout a zakončit pohybem rok 2017.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům za podporu.
Zároveň bych chtěla popřát za všechny členy Sokola krásné a klidné Vánoce bez
zbytečného shonu a do roku 2018 hlavně hodně zdraví a životní pohody!
Michaela Drozdová

TANEČNÍ SKUPINA 11STARS + TANEČNÍ KROUŽEK
Ahoj všichni!
Tak je to za námi. Od začátku prázdnin až do 12. října jsme se pečlivě připravovali
na Benefiční taneční večer, který proběhl 13. října v našem Černošínském kulturním
sále Vlčák! Musím spokojeně konstatovat, že akce se vydařila a možná až nad
očekávání. Po celou dobu konstruování programu, shánění spolupracovníků a
dobrovolníků, kteří se na akci budou podílet, jsem doufala, že na nic nezapomenu
a že vše bude 100%. V momentě, kdy jsem viděla plný sál, rozzářené oči mých
tanečníků a dojaté díky rodiny Směšných, věděla jsem, že vše je tak, jak má být.
Znovu bych ráda svým jménem a jménem mé taneční skupiny 11Stars poděkovala
za pomoc a spolupráci všem, kteří se na akci podíleli, divákům za účast a mým
blízkým (především rodičům tanečníků) za trpělivost.
V současné době, co se týče taneční skupiny 11Stars, máme naplánované
soustředění na konci listopadu, které bude trochu odpočinkové a zaměřené na
budování kolektivu, což je také velice důležité. Na „soustředko“ se vydáme do
Kokašic, na celý víkend! Je to taková odměna za tu „celoletní“ makačku.
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Samozřejmě ani podzim a zima nás
nenechávají chladnými, tvoříme novou
choreografii – trochu ležérní/funky.
Myslím, že je /opět/ na co se těšit.
Naši malí přátelé / tanečníci
momentálně začínají připravovat
vánoční vystoupení, které ukáží 13. 12.
2017 na setkání seniorů a 26. 12. 2017
na vánočním turnaji ve stolním tenise.
Máme toho spoustu před sebou, ale
vyloženě si to užíváme .
Pokud vás zajímá taneční dění
v Černošíně, sledujte Facebookové
stránky 11Stars!
Na závěr bychom vám chtěli popřát
hezký závěr roku 2017 a zároveň
šťastné vykročení do roku 2018 .
V. M. + tan

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
„Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného?“
Ježíš jim odpověděl: „Jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte:
Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají,
chudým se zvěstuje evangelium.
A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“ Mt 11, 3-6
Přátelé,
advent znamená příchod. Čekáme příchod Vánoc. Čtyři neděle čekáme a děti
možná už od léta.
A co s Vánoci přijde? To máme každý jinak. Každá rodina, každý dospělý i každé
dítě. U každého a pro každého jsou Vánoce něco trochu jiného. I když se naoko
tváříme, že je to jasné jako facka, co nastane, že všechno v našich Vánocích má svůj
neměnný řád a v bramborovém salátu že u nás nikdy a za žádných okolností nebyla
mrkev a nic jiného letos nečekejte. Židé čekali Mesiáše. Po generace. Velkou část
Starého zákona čteme, že se vyhlíží ten nový panovník z pokolení Davidova. Všichni
mají jasnou představu, jak bude vypadat. Obnoví ztracenou víru a padlé království.
Také přátelé Jana Křtitele v našem úvodním textu z evangelia se ptají Ježíše plni
naděje: jsi konečně ten, kdo má přijít? Nebo zase ne? Ježíš, jak už to má ve zvyku,
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se neobhajuje. Moc nevysvětluje. Nenadělá kolem ničeho velké řeči. Až si někdy
říkám, od koho jsme to my faráři odkoukali - ta 25 minutová kázání. Asi, že to známe
sami na sobě, jak dlouhé máme někdy vedení a že je věci potřeba říct třikrát...
Řekne jim: podívejte se sami a popište Janovi, co se kolem děje. Slepí vidí, chromí
chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje
evangelium. Co myslíte? Je to dost na obnovení ztracené víry? Je to dost, aby na
světě zavládlo něco úplně jiného, než doposavad? Je to dost, aby i ta vaše naděje,
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kterou jste už vzdali, znovu zasvítila jako světélka na stromku? Možná byste se
urazili. Že na to je to málo. Že ještě tolik se toho nedaří, ještě tolik lidí trpí neprávem
a tolik peněz schází na pomoc tam, kde je to doopravdy potřeba, zatímco jinde...
Jenže dobře Vám, když se neurazíte. Protože někdy to sice vypadá jako čekání na
Godota, vypadá to, že čekáme iluzi, pohádku, která nepřijde. A zdá se nám taky,
že jsme na tom ještě hůř než ti Janovi přátelé, protože my nemáme ani koho se
zeptat: jsi to ty? Ale ve skutečnosti jsme na tom o hodně lépe, my už nečekáme,
my už jsme se dočkali: Slepí viděli, chromí chodili, malomocní byli očištěni, hluší
uslyšeli, mrtví vstali, chudým se zvěstovalo evangelium. Věci, které nebyly možné,
se staly skutečností. Nejen tenkrát o Vánocích v Galileji, ale mnohokrát i v našich
životech. Věci, které vypadaly, že se změnit nedají, se změnily. Ten, na kterého
čekali, přišel a změnil náš pohled na realitu. Není totiž už jen ta jedna, ta
pošmourná, ta zdanitelná, ta plná nespravedlnosti, nemoci, ale to všechno se stalo,
abychom věděli, že i tam, kde už to vypadá úplně beznadějně, světlo ještě svítí.
Drazí přátelé, přeji Vám, aby se Vám splnilo, na co s jistotou čekáte, na svátky, jak
je máte každý rok rádi, s mrkví nebo bez a navrch se spoustou skvělých překvapení,
která byste ani nečekali. Protože Vánoce jsou pro mě hlavně připomínka toho,
že Pán Bůh umí předčit i naše nejdivočejší očekávání.
Pokoj Vám!
Vaše farářka Jrh

SKAUTSKÉ PUTOVÁNÍ 2017 – ŘÍJEN

Dne 14. října 2017 se v Černošíně uskutečnil 1. ročník "Skautského putování". Celá
akce probíhala v prostorách skautské zahrady v Husově ulici. Na zahradě byla
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rozvržena jednotlivá stanoviště a každý příchozí si na nich mohl vyzkoušet, jak lze
přežít v přírodě.
Na stanovištích se plnily tyto úkoly:
 řezání pilou a stavba kozy-práce s nářadím a dřevem,
 rozdělání ohně bez papíru,
 určování stop zvířat,
 zdravověda a první pomoc,
 šifry a morseovka - vylušti zprávu,
 vaření na ohni – závěs kotlíku nad oheň,
 uzlování,
 přístřešek v lese na spaní,
 orientace v terénu podle mapy a buzoly.
U každého stanoviště byl někdo ze zkušených skautů a mohl poradit a ukázat.
Troufám si říci, že se celá akce vydařila, počasí nám přálo a účast byla kolem třiceti
zájemců.
Účastníci dostali kartu s hodnocením jejich dovedností a na závěr byli i oceněni
drobnými dárečky. A co nejlépe Černošínští ovládali? Stopy zvířat, uzly, šifry, ale
také přístřešky a stavbu ohniště. A co do příště dopilovat? Určitě rozdělání ohně
bez papíru, protože u téhle disciplíny se máme hodně co učit všichni.
Celou akci jsme ukončili táborákem, opékáním buřtů a zpěvem u ohně. Ti otrlejší
přespali ve skautské klubovně do druhého dne.
Celá akce byla finančně podpořena mikroregionem Konstantinolázeňsko v rámci
grantového programu Haranti a děkujeme také městu Černošín za bezplatné
propůjčení stanů a pivních setů.
Moc děkujeme všem za účast a těšíme se příští rok na opakovačku.

DRAKIÁDA A FILMOVÝ KLUB – LISTOPAD
Přestože podzimní
mlhy již pár dní
halily Černošín do
bílého závoje, skauti
a skautky z oddílu
Ichthys se rozběhli
se svými draky na
louku za klubovnou.
Vítr foukal, draci se
proháněli po obloze
a dětem mrzly ruce i
nosy.
Ty
brzy
rozmrzly při hrách
ve
vytopené
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společenské místnosti na evangelické faře. Po večeři program pokračoval Filmovým
klubem 10+ a zcela neplánovaným tanečním minikurzem. A pak jen zalézt do
spacáků a dobrou noc .

Betlémské světlo 2017 – prosinec

V sobotu 23. prosince od 17:00 do 18:30 hodin budeme, stejně jako před rokem,
na černošínském náměstí u rozsvíceného stromečku rozdávat Betlémské světlo.
Přineste si, prosím, svou vlastní lucerničku a my Vám zapálíme světélko, které
k nám skauti z různých zemí přiváží až z Izraele.
Vedoucí oddílu Ichthys Černošín

MO STP
Každoročně s blížícími se Vánocemi a koncem roku všichni bilancují uplynulý rok,
co se povedlo a nepovedlo, co mohlo být jinak. Tak i MO STP Z.S. v Černošíně Vám
čtenářům zpravodaje, předkládáme shrnutí své činnosti ke konci roku 2017. Máme
108 členů a rádi přivítáme další zájemce o spolkovou činnost z vašich řad.
V letošním roce jsme v rámci našeho plánu navštívili Plzeňské divadelní představení
Zvonkonosy, byli jsme se podívat v Plasích a Mariánské Týnici, vyjeli jsme do Prahy,
zajistili jsme týdenní relaxační pobyt v Lázních Bechyně, vše za podpory vedení
Města Černošína a dalších sponzorů, kterým patří dík za podporu naší činnosti.
Ve spolupráci se svazem žen pořádáme v Konstantinových Lázních koupací dny.
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Naši členové se účastnili rekondičních pobytů v Liberci, Poděbradech, Jáchymově
a Piešťanech. Na příští rok máme naplánovanou na jaro Prahu, Manětín, Chýši,
Poděbrady, Termály v Maďarsku, nebo Lázně Mšené. Vše závisí na zájmu Vás členů,
termíny budou včas zveřejněny. Také máme naplánovanou návštěvu Plzeňského
divadla, to až podle zveřejněného programu. Samozřejmostí je účast na akcích
města, v rámci možností účast na bilančních schůzích OV Tachov a ostatních
organizací. Nakonec zprávy si Vám dovoluji popřát krásné Vánoce plné pohody,
spokojenosti, rozzářených dětských očí a hlavně hodně zdraví a pohody. Na jaře
zase nashledanou.
Eva Viačková, předsedkyně MO STP Černošín

Zdravím občany města Černošína,
mám tady pro Vás shrnutí mé letošní sezóny. Poslední závod MMČR se jel v půlce
září ve Vranově u Brna. Sezona pro mne tímto závodem skončila a rozhodlo se tu o
mém celkovém umístění, které nebylo do poslední chvíle jasné. A bohužel to pro
mě nedopadlo tak, jak jsem si představoval. Ale když to celé shrnu, tak letošní
sezona pro mne byla zatím nejlepší v celé mé kariéře. Dokázal jsem ji hlavně dojet
bez zranění, které se mne bohužel v předešlých pěti sezonách nevyhnulo.
Začátek sezony pro mne vypadal velice slibně, v Dalečíně jsem dojel na
3. místě, což je můj nejlepší výsledek, co jsem kdy zajel! Celkově jsem se v seriálu
umístil na 5. místě, jelikož mne v sezoně doprovázelo pár drobných pádů a ztratil
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jsem tak cenné body na lepší umístění. Mimo jiné jsem také jel Slovenský mistrák,
kde bych se stal vicemistrem, ale dal jsem přednost Šestidenní ve Francii, což pro
mne bylo splnění jednoho z mých závodních snů. S letošní sezonou jsem vcelku
spokojený a příští rok se budu snažit zlepšit se a vše posunout zase o kus dál!
Za letošní sezónu bych moc chtěl poděkovat všem, kteří mne podporovali,
hlavně tátovi, mému týmu HT Group racing team, který mne dostal tam, kde teď
právě jsem, a tím mi umožnil se tomuto sportu věnovat tak, jak jsem vždy chtěl.
Velké díky patří také mému trenérovi Davidu Černohousovi, bez kterého by to
nešlo, všem sponzorům Brumla.com, Autodoprava M. Vajskebr, SV-34 tear-off,
D.C. racing suspension, Motoman Brno, Multi air, Miro’s seat foam, SG12.cz,
SMC-metal s.r.o., Nina-X graphix a také všem fanouškům, kteří mi drží palce!
Takže všem patří mé velké DÍKY!!
Patrik Liška

KULTURNÍ AKCE
MARTIN MAXA V ČERNOŠÍNĚ

V pátek 20. října se kromě voleb konal také koncert Martina Maxy v černošínském
kulturním domě, kterého na kytaru doprovázel také Tomáš Mohr z Prostějova. Jak
zpěvák na pódiu přiznal, pokaždé má před publikem trému, které se prý asi nikdy
nezbaví, ale posluchači jej podpořili. Po téměř dvouhodinovém zpívání pak sešel do
publika a fanouškům se náležitě věnoval. Ti vyžadovali hlavně CD nosiče, podpis a
fotografování, ale nakonec se jedna velká skupina ještě sedla kolem Martina a
18

dlouho do noci si všichni povídali. „Vím, že to nebyl jen Černošínští, ale rozhodně
to bylo skvělé publikum, celkově to bylo takové komorní, cítil jsme se tu velmi
dobře. Lidé měli zajímavé dotazy a hodně jsme se tu nasmáli. Musím také uznat, že
na tak malé městečko máte moc pěkný vybavený sál a věřím, že se tu opět brzy
potkáme,“ uvedl charismatický zpěvák, který přislíbil, že v roce 2018 zapůjčí
černošínskému muzeu několik obrazů na veřejnou výstavu.
Zpěvák také poskytl rozhovor scifistovi Janu Vavřičkovi, který s ním našel společnou
řeč kolem daného tématu. „Je to velmi dobrý zpěvák a skladatel. Vážím si jej a také
mě těší, že má rád i scifi a poskytl mi rozhovor,“ uvedl stříbrský Vavřička.
Mezi posluchači byl také Jaroslav Cvrček z Černošína. „Martin Maxa není jen dobrý
zpěvák, ale má velmi zdravé názory, které s ním také sdílím. Je to rozumný člověk.
A navíc má také talent, mně se dnešní koncert opravdu líbil,“ uvedl Cvrček, jako
jeden z mála domácích posluchačů, protože většina přijela ze širokého okolí, jako
například Bohuslava Mayová z Mariánských Lázní. „Byl to parádní koncert, Martin
dobarvil svým příjemným hlasem podzimní večer. Bylo skutečně fajn vnímat tak
hřejivé vystoupení s barvami podzimního listí, pěkně to do sebe zapadlo.
Já všechno vnímám očima romantičky,“ řekla mladá posluchačka, která se opět za
Martinem chystá na Vánoční trhy do Plzně.
Martina Sihelská

Mobilní rozhlas - rychlé zprávy k vám do mobilu či e-mailu

Milí čtenáři, máme pro vás novinku!
V našem městě začal fungovat tak zvaný mobilní rozhlas. Oč vlastně jde? Většina
našich obyvatel vlastní mobilní telefon nebo také počítač, ve kterém má svou
e-mailovou schránku, tedy soukromou poštu. My vám všem teď nabízíme možnost,
abyste dostávali rychlé aktuální zprávy.
Pro lepší pochopení uvedu příklad: V ulici Lipová spadne strom na vedení a dojde
tak k přerušení elektrické sítě. ČEZ vyšle zprávu městu, že proud nepůjde
cca 5 hodin. My dokážeme tuto zprávu zpracovat a rozeslat ji k vám do mobilu
či počítače.
Nemusíme vám ale posílat pouze zprávy týkající se náhlých havárií. Pokud budete
chtít, můžeme vám posílat i pozvánky na různé kulturní a sportovní akce ve městě
a také třeba zprávy ohledně různých uzavírek, že nebude otevřeno u lékaře či na
poště a podobně.
Na vás je jen jediné, dojít do muzea a nechat se tam zapsat - tedy dát telefon
či e-mail (lze i obojí), kam vám tyto zprávy můžeme zasílat.
Druhou verzí je, že se dokážete sami přes webové stránky
cernosin.mobilnirozhlas.cz zaregistrujete sami?
Rozhodně se nebojte přijít zeptat, pokud nemáte cestu kolem, můžete přímo
zavolat i na telefon 606 370 225.
Za tuto službu vůbec nic neplatíte, je zdarma.
Martina Sihelská
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Milí čtenáři!

Infocentrum a muzeum Černošín vám všem nabízí možnost sledování filmů
a fotografií z černošínských akcí přímo u nás v muzeu! Stačí si jen domluvit termín,
nebo přímo přijít a vybrat si z nabídky. Můžete vidět záběry například z naši poutě,
Dne řemesel, Rozsvícení stromu, nebo se jen tak pokochat fotografiemi z akcí
či okolní přírody. Více informací dostanete na místě.
Krásný den a brzy na viděnou!
Martina Sihelská

Vítězství za nejkomunikativnější infocentrum v Plzeňském kraji získal
Černošín

Anketa Informační centrum roku 2017, jejímž vyhlašovatelem je Asociace
turistických informačních center ČR a provozovatelem Vydavatelství KAM po Česku,
probíhala od 20.6.2017 do 31.8.2017. V Plzeňském kraji jednoznačně zvítězilo
Informační centrum Černošín, druhou příčku obsadila Plzeň a třetí místo Spálené
Poříčí. Výhru za Plzeňský kraj si vyzvedly pracovnice černošínského infocentra
Martina Janotová a Martina Sihelská na společenském večeru 5. října 2017
ve Vrchlabí.
Děkuji za všechny návštěvníky muzea a infocentra oběma pracovnicím za špičkově
odváděnou práci v průběhu celého roku, jejímž objektivním hodnocením je první
místo v našem kraji, za příjemnou atmosféru, ochotu a profesionalitu.
Do dalšího roku jim přeji radost z vykonávané práce a další úspěchy, které zviditelní
naše městečko v širokém okolí.
D. Varousová
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Podzimní kulturní akce

Milý čtenáři, v sobotu 14. října 2017 pořádalo Město Černošín na sále KSC Vlčák
„Sejdeme se u tanečku“, kde se sešli všichni milovníci dechové hudby. K tanci
a poslechu hrála kapela Amátovka. Vystoupení slečen 11Stars všechny potěšilo
a zpříjemnilo odpoledne. Na dechovce byl plný sál a věříme, že si to všichni moc
užili. Hned dvěma Oldies party jsme se protančili 14. října a 18. listopadu. K dobré
náladě a tanci nám hrál Dj Prazdroj. Při obou akcích jsme se veselili až do brzkých
ranních hodin a připomněli jsme si starší hity, které se dříve hrávali na diskotékách.
Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme si připomněli státní svátek – Den boje za svobodu
a demokracii. Ulicemi Černošína prošel lampionový průvod. Ve čtvrtečním
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. Letos byla o Budulínkovi, kterou zahrálo klasické
Staročeské loutkové divadlo. Tak jsme se podzimními akcemi přehoupli
k předvánočním radovánkám, které jsme zahájili Rozsvícením vánočního stromu
26.11. 2017. Nedělní rozsvěcení bylo doplněno trhem, zpěvem potěšila Jana Berků,
trhem se nesla vůně uzenin z vepřobraní pořádaného Jaroslavem Vacatou a teplého
vína. V 17 hodin zazpívaly na pódiu děti z černošínské mateřinky a základní školy.
Po celou neděli nám Richard Nedvěd vyhrával ty nejkrásnější vánoční koledy a písně
a promítal na plátně fotografie z Černošína a okolí. V muzeu byla zahájena výstava
andělů. Na závěr jsme společně rozsvítili strom, který nás bude těšit po celý
adventní čas. Jako překrásná tečka na závěr byl ohňostroj, který byl důstojným
zakončením prvního dne s vánoční atmosférou. I nadále nás čeká mnoho kulturních
akcí, na kterých věříme, že se opět setkáme.

Pozvánka do muzea

Rok se s námi loučí a v černošínském muzeu máme za sebou několik výstav a besed.
Snad každý si našel to své, na co se rád přišel podívat. Byla tu beseda s panem
Daliborem Bartošem z Plané, který projel část Sahary na kole, přijel pan redaktor
Pavel Halla, který vyprávěl o krásách Islandu.
O přehradě Hracholusky a jejím zatopeném království vyprávěl Jan Míkovec.
Ze spolku pro záchranu hradu Volfštejna přišel předseda Václav Menčík, který
návštěvníkům mnoho řekl o historii a nálezech z hradu Volfštejna, a tím odstartoval
výstavu fotografií o pracích na hradě a snímky nálezů. Tato výstava pak vyvrcholila
Svatojánským večerem, kde byl promítán film Volfštejn z dílny tvůrců Libora Marka
a Josefa Babky. Mimochodem, tento film si na DVD můžete zakoupit u nás v muzeu,
ještě pár kousků máme.

Výstav bylo mnoho:

Putování Saharou, Krásy Islandu, Dřevěné domečky pana Emila Fialy, Velikonoční
výstava spojená s krásnými obrazy Ladislava Kobylky, následovaly fotografie
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a dokumenty o hradu Volfštejně. Přes léto jsme hostili velmi vzácné historické
parfémové sklo, kde jste mohli vidět i dvě století staré kousky. Od září probíhala
výstava kafemlýnků a kávových dóz, které nám laskavě zapůjčili lidé z okolí. Ta byla
tak úspěšná díky reportáži v Českém rozhlase Plzeň, že nám volali lidé z celé
republiky a výstava musela být o měsíc prodloužena. Od října se ještě
přidaly velkoformátové fotografie Moniky Šavlové z Kladrub a Štefana Kučíka
ze Stříbra. A nyní už jsou Vánoce, tak jsme hledali, čím je obohatíme.
Vloni jsme se zaměřili na betlémy, letos jsme rozhodli, že vás překvapíme výstavou
Andělé. Jen se přijďte podívat, budou u nás až do Tří králů!

Přehled výstav 2018

Černošínské muzeum uzavírá rok 2017 andělskou výstavou a hup! Už tu máme rok
2018, a tím zahajujeme další rok zajímavostí. Kromě stále expozice je pro vás
všechny připraveno mnoho zajímavých výstav i besed. Ty nejbližší hned nastíním.
V lednu přijede k nám do muzea Petr Sovič, který je lodním důstojníkem na
zaoceánské lodi. K vyprávění o svých zážitcích bude také promítat fotografie z cest.
Termín je v pondělí 8. ledna od 16.30 hodin v černošínském muzeu. V neděli
18. února pak přijede redaktor Českého rozhlasu Plzeň Lukáš Milota, který pochází
ze šumavského Annína - kolébky českých sklářů. Pan Milota bude vyprávět
a promítat o historii annínské sklárny, přiveze i ukázku annínského skla a fotografie.
Beseda začíná v 16 hodin.
O měsíc později přijede cestovatel a dobrodruh Dalibor Bartoš. Ten vás zavede do
tajemné Gruzie, bude vyprávět o životě tamních lidí i přírodě. Nebude samozřejmě
chybět ani promítání a už teď se na vás všechny těší v sobotu 17. března
od 16 hodin.
Takových akcí bude více, připomenu:
Beseda se spisovatelem a dokumentaristou Tréglerem - promítání Vlčí Hora
Beseda s operní pěvkyní Sehnoutkovou
Výstavy:
2 x fotografická - Tomášek + Mědňanský
Obrazy Martina Maxy
Annínská sklárna - Milota
sbírka propisek - Jindrová
sbírka medvídků - Plzeň
háčkovaná nádhera - Honomichlová
historická bižuterie - Štollová
obrazy romantismus Krynická
Přejeme Vám všem krásné a pohodové Vánoce a úspěšné vkročení do roku 2018!
Martina Janotová a Martina Sihelská
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Přehled kultury na zimu 2017/2018
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
17.12. – Košilaté povídky, v muzeu od 17:00 hod.
26.12. – Sejdeme se u betléma v kostele sv. Jiří
26.12. - Vánoční turnaj ve stolním tenise,
v obchoďáku v Černošíně od 8.30 hod., pořádá Spolek Za Krásné Údolí
26.12. – Oldies party,
na sále KSC Vlčák od 20:00 hod., pořádá Spolek Za Krásné Údolí
1.1. – Novoroční výšlap na Vlčí horu, sraz v 13:00 hod. u MÚ,
pořádá Město Černošín
8.1. – Přednáška lodního důstojníka, v muzeu od 16:30 hod.
20.1. – Ples hasičů, na sále KSC Vlčák od 20:00 hod.,
pořádá SDH Černošín ve spolupráci s městem Černošín
17.2. – Městský ples, na sále KSC Vlčák od 20:00 hod., pořádá Město Černošín
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Příspěvek do kroniky města Černošín
Tak dlouho se chodí do kostela, až věřící i s farářem zůstanou stát před zamčenými
dveřmi.
Parafráze známého rčení došla svého naplnění druhou říjnovou neděli tohoto roku
a kostelem je míněn kostel sv. Jiří - dominanta našeho náměstí.
Dne 4. října 2017 jsem jménem farníků požádal písemně město Černošín o otevření
kostela v neděli dne 8. října 2017 od 14.30 s tím, že věřím v pochopení potřeb
farníků a doufám, že město umožní sloužení katolických bohoslužeb.
Starosta mi písemně odpověděl, že mu není nic známo o tom, že bych byl kýmkoli
jmenován jako zástupce farníků a jménem farníků jednal. Nejsem prý pro město
v této záležitosti partnerem.
Kostel tedy zůstal zamčený a pan farář spolu s věřícím se odebrali s nepořízenou
domů. Navštěvuji kostel v Černošíně od svých patnácti let a jak v době před rokem
1989 tak i po něm nenastal nikdy problém, aby se věřící nemohli zúčastnit
bohoslužby. K výraznému snížení počtu odsloužených bohoslužeb však došlo
až poté, kdy město od roku 2016 kostel sv. Jiří převzalo do svého vlastnictví.
Nedávno jsme si připomněli výročí boje studentů za svobodu. Listina základních
práv a svobod zakotvuje každému právo svobodně projevovat své náboženství
nebo víru bohoslužbou. Výročí slavíme, ale svobodu si stále vysvětlujeme po svém.
Třeba tím, že si představitelé města mohou myslet, že se farníci mají prokazovat
snad nějakým průkazem. Kostel je památkově chráněn a elektronicky střežen.
Požádal jsem proto o poskytnutí provozního řádu kostela sv. Jiří, abych zjistil, jak
mám správně postupovat. Město mi odpovědělo, že provozní řád kostela nemá.
Patrně jsem vyčerpal všechny možnosti, jak přimět město k otevření kostela
ke sloužení bohoslužeb.
Nemyslím si, že by bylo nastalou situací rozhořčeno mnoho občanů. Snad jistou
dávku porozumění lze očekávat od bratrů a sester místního Husova sboru, který
je ze strany města opakovaně a štědře zahrnován finanční podporou. Je to
v kompetenci rady a nemíním toto soudit. Jen mě mrzí, že jsem žádal město POUZE,
opravdu jen pouze, o otevření kostela a tento požadavek mi byl odmítnut.
Odpovědět občanu, který požaduje v danou hodinu otevřít kostel za účelem konání
katolické bohoslužby tím, že není žádným partnerem pro město, nelze v žádném
případe považovat za nějaké nedorozumění. Tak se totiž snažil starosta vysvětlovat
v diskuzi na jednání zastupitelstva 26. 10. 2017 svůj postup.
Mou žádost zamítl, a to s vědomím, že se žádná bohoslužba v uvedený termín
sloužit nebude.
Pavel Filipčík, zastupitel města
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Rozhledna

K napsání článku mě přimělo poslední jednání zastupitelstva města dne 26.10.2017.
Jedním z projednávaných bodů byl koncept studie vizualizace rozhledny. Slib
zastupitele jsem složila na tomto jednání po panu J. Vláškovi a nevěděla jsem
o jmenovaném tématu nic víc, než co bylo předloženo zastupitelům v materiálech
sedm dní před jednáním. O rozhledně na naší dominantě mám jiné představy, ale
jak jsem byla na jednání upozorněna, nemám patřičné vzdělání a nejsem architekt.
Ale pokud vím, ani nikdo ze zastupitelů není architektem. Řídíme se tedy všichni jen
svým cítěním. Nejvíc jsem byla překvapena postupem pana starosty v této otázce.
Staví se totiž negativně k mému navrhovanému postupu. Žádala jsem, aby tak
významnou stavbu mohli spolurozhodovat všichni občané Černošína. Pan starosta
však nemá s vyjadřováním občanů dobré zkušenosti, protože buď nereagují, anebo
se pro různé varianty rozhodne stejný počet, jak se stalo naposledy při hodnocení
návrhů úpravy nákupního střediska (zmíněno na jednání). Budeme to ale my
všichni, kdo se budou dívat na rozhlednu denně cestou do svých domovů. A my na
ní buď pyšní budeme nebo ne. Proč má rozhodnout pouze 9 zastupitelů? A navíc
z jednoho předloženého návrhu? Celý koncept byl totiž předložen v pozici: buď
zastupitelé odsouhlasí předložený návrh (se kterým se předem občané neseznámili,
což jsem si u několika ověřila, ale pouze zastupitelé), nebo nebude žádná rozhledna.
Otázka oslovení architektů byla vysvětlena tak, že jsou zaneprázdnění. Mezi
plzeňskými architekty jsem zjistila, že o stavbu rozhledny je v jejich řadách
eminentní zájem, jedná se o jejich prestiž a čas na takovou stavbu si každý z nich
rád najde. Je takový postoj správný? Neslíbili všichni zastupitelé složením slibu,
že budou hájit zájmy občanů? Ale vždyť jejich názor na rozhlednu neznají.
A finance? Tím by se rozvinula další polemika. O nich padla na jednání jediná zmínka
- budou v řádech miliónů. Nic konkrétnějšího. Je to vysoká částka nebo nízká?
Kdo to umí posoudit pouze z jediného návrhu? Otázky jen přibývají. Pro mě zůstává
nejdůležitější otázkou, zda je takový postup správný? Skutečně je rozhledna
občanům Černošína lhostejná?
Lenka Albertová, zastupitelka města

Jak jednoduché je být v pozici opozice a naopak.

Hned v úvodu to může v někom vzbuzovat pocit, že si chci stěžovat, jak mě to
mrzí a jak těžce nesu svoji roli zastupitelky, která (dle sdělení mých kolegů
zastupitelů) se jim tři roky snaží škodit a nespolupracuje na chodu našeho
krásného „městečka“. Neustále se snaží narušovat veřejné jednání svými
poznámkami a dle sdělení paní místostarostky ze ZM ( 26.10.2017) v 85 -98 %
nesouhlasí při hlasování a nenechá v klidu tvořit skupinku pěti radních, kteří
hýří skvělými nápady, jak plnit předvolební sliby svým občanům. To je omyl,
tento článek nemá být o tom, že si chci stěžovat. Ale upozornit na fakt, že
v našem městečku a připomínám i v okolních spádových obcích jsou lidé a né
poslušné ovce. To, že jsem evidována jako opoziční zastupitelka , mi nevadí a
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dokonce jsem i pyšná na to, že mi dali občané důvěru prosazovat zásadní témata,
jako byl třeba vodovod v Třebeli , nebo téma odkanalizování spádových obcí. Jsem
si zcela jistá, že při rozhodování ohledně podpory těchto projektů jsem byla určitě
100 %. To, že se mi nelíbí zadávání zakázek a jejich uveřejňování na webu, nebo
neustálý boj o to , aby občanům v zásadních otázkách byla nabídnuta možnost
se spolupodílet na rozhodování, to už je věc druhá. Pro mě jsou tyto témata
zásadní, ale pro někoho zcela neakceptovatelná. Uvedu příklad, a to z doby
nedávné ZM 26.10.2017, kdy na programu jednání zastupitelstva bylo
projednáváno schválení konceptu vizualizace rozhledny na Vlčí hoře,
zpracovaný architektem p. Hýskem. Téma rozhledna je téma, které se váže již
k několika volebním obdobím a zastupitelé si jej přehazovali jako horký
brambor. Samozřejmě to není lehká záležitost dát vše technicky dohromady,
včetně stanovisek příslušných odborů jako je odbor životního prostředí, který
rozhoduje, zda uvedená stavba splňuje všechny podmínky a zásadně nenaruší
ráz krajiny. Dále se dohodnout s vlastníkem pozemku (v tomto případě Lesy ČR a.s.)
o možnosti pronájmu, směny nebo případném odkupu. Změnit územní plán atd.
Je to proces celkem dlouhodobý a někdy opravdu velmi těžký a není co závidět.
Co mě jako „opoziční zastupitelku“ ale malinko znepokojuje je, že se na Zasedání
zastupitelstva občané dozvídají spolu s některými zastupiteli, že je předložen jen
jeden návrh a pokud to neschválím, tak to zase nebude stát vůbec a že bychom
měli plnit předvolební sliby. To to je alibistické a celkem výstižné argumentování
mě ani nepřekvapilo. Na jednání jsem tentokrát nebyla , ale audiozáznam, který
jsem si vyslechla, byl dost zajímavý. Je zajímavé to slyšet i z té druhé strany
a udělat si názor , jak se k tomuto tématu staví zastupitelé versus občané, kteří
situaci rozhledny viděli 7 dní před jednáním se strohým komentářem
a nedovtípili se navštívit městský úřad, kde je k náhledu i více pohledů. Občané,
kteří přišli až na jednání, si v rámci projednávání bodu prohlédli situaci na jedné
A4 a dle úsudku pana starosty i nejlepší pohled. Jak jsem již uvedla, na jednání
jsem nebyla , ale jako člověka, který má rád možnost se svobodně rozhodnout
a vybrat z více možností , mne znepokojuje, že předložené řešení je to jediné
správné a jiné už ne, protože bychom to nestihli do voleb. V audiozáznamu
jsem zaregistrovala, že pan starosta se snažil oslovit „pět, nebo deset“ architektů,
ale jen jeden mu kývnul a to jen jednu variantu, protože víc asi nemá cenu.
Po vyslechnutí záznamu jsem oslovila několik cca4 projektanty z blízkého okolí
a byli překvapeni, že je nikdo neoslovil. Projektování rozhledny je pro některé
projektanty totiž stále prestiž a rádi by se do takového projektu zapojili.
A to bude asi ten zásadní problém, proč já jsem v té kolonce opozice a ti ostatní
ve vládnoucí koalici. Asi už vás nepřekvapí, že máme s panem starostou opět
jiný pohled na veřejnou soutěž a dání prostoru veřejnosti zapojit se do veřejného
dění v obci. Abych věcně uzavřela téma rozhledna chtěla bych vyjádřit svůj názor.
Kdo mě zná důvěrněji, nepřekvapí ho, že i kdybych bývala byla přítomna jednání,
určitě bych nezvedla ruku pro Usnesení č. 38 ze zasedání zastupitelstva Města
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Černošín dne 26.10.2017, II. Schvaluje 18. koncept studie vizualizace rozhledny na
Vlčí hoře v k.ú. Třebel, zpracovanou Architektonickým studiem Hýsek spol.s.r.o.
Plzeň“ a to ani ne pro její vizualizaci, která je na můj vkus opravdu velkolepá
až monumentální a připomíná mi léta minulá, kdy vznikaly památníky, které nám
měli připomínat neohroženost a budovatelskou sílu. Hlavní problém vidím, že byl
předložen pouze jeden návrh a ani ten nebyl projednán v předstihu s veřejností.
Možnost oslovit více projektových kanceláří na vypracování vizualizace rozhledny
prostřednictvím veřejné soutěže. Možná bychom i po oslovení více projektantů
dostali do materiálů jen jeden návrh. Možná taky ne a vizualizací by bylo hned
několik. Pokud, ale budeme spoléhat jen na domněnky a své úsudky a budeme
věci řešit s vědomím, že jeden návrh je dostačující a ostatní ať si myslí, co chtějí
, stejně mají málo hlasů a my si prosadíme, co potřebujeme, ať to stojí, co to
stojí, tak další slova jsou opravdu zbytečná. Proč nehledáme kompromisní řešení,
které tu bude stát pro další generace v souladu s okolní přírodou a nebude
narušovat její ráz. Dalším důležitým faktorem pro mé negativní rozhodnutí je otázka
financí. O těch nebyla opět žádná zmínka, jen snad krátká vsuvka v monologu pana
starosty cca 10 mil. Pro někoho asi nepodstatná věc, ale pro mě je to zásadní
faktor pro své budoucí rozhodnutí. Protože pokud by to mělo být jako priorita
investičních akcích pro nastávající roky, tak budu i nadále prosazovat raději kroky
vedoucí k realizaci nových vodovodů a kanalizací ve spádových obcích než
rozhlednu.
Jiřina Vladařová
Zastupitelka města
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Upřesnění místostarostky

Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje.
I když jsem se zařekla, že nebudu reagovat na zkreslené informace tzv. opozičních
zastupitelů/v počtu 3-4/, na tento článek musím reagovat, neboť se v něm vědomě
objevují nepřesné a zavádějící informace. Kdo nechodí na jednání zastupitelstva,
by nabyl dojmu, že pětičlenná rada „válcuje“ všechny ostatní zastupitele. Kdo chodí
na jednání zastupitelstva, ví, jak to chodí a udělá si úsudek sám.
Nevím, jak by to bylo ve skutečnosti možné, hlasování je veřejné a usnesení
může být schváleno jen tehdy, když pro něj hlasuje alespoň osm zastupitelů.
Souhlasím s tvrzením, že lidé /i zastupitelé/nejsou ovce, zamýšlejí se a rozhodují
podle svého názoru a ne podle názoru radních. Lidé, kteří se na základě voleb stali
zastupiteli, dostali důvěru voličů, jsou lidé známí, lidé je znají, ví, jak se chovají, jaké
názory zastávají, a proto jim dali své hlasy. A tito zastupitelé rozhodují. Věřím, že
než rozhodnou, svoje rozhodnutí zváží, zeptají se na názory lidí ve svém okolí a na
základě toho hlasují. Pokud s nimi voliči nebudou spokojeni, příště jim hlas nedají.
Pisatelka příspěvku zmiňuje, že cituji: „…jsem i pyšná na to, že mi dali občané
důvěru prosazovat zásadní témata, jako byl třeba vodovod v Třebeli, nebo téma
odkanalizování spádových obcí.“ konec citace.
Prosazování akce vodovod v Třebeli –kromě toho, že p. Vladařová zvedla ruku,
když se hlasovalo a byla pro, kromě ní bylo pro i dalších 13 zastupitelů, nic víc pro
tuto akci neudělala. Nezúčastnila se veřejných projednávání s občany Třebele,
nenabídla aktivní spolupráci při řešení problémů, které se při této akci vyskytly,
nepřišla s návrhem řešení některého z těchto problémů, prostě nic víc než, že
zvedla ruku.
Akce odkanalizování spádových obcí-tuto problematiku řeší rada i zastupitelstvo
už více než dva roky velmi intenzivně, dělají se jednotlivé kroky, jedná se
s příslušnými úřady, a akce se posunuje směrem k realizaci. Velmi aktivně na této
problematice pracují p. Myška, p. Nedvěd, samozřejmě p. Plincelner. Jedná se
s jednotlivými občany, vysvětluje se postup, zákony, návrhy možných řešení tak,
aby konečné řešení občanům co nejvíce vyhovovalo.
Koncem září proběhla veřejná prezentace možných navrhovaných řešení
v motorestu Vlčák se zástupcem odboru životního prostředí ve Stříbře a
projektantem, který představil návrhy možných řešení pro jednotlivé obce,
zodpověděl i konkrétní dotazy občanů. P. Vladařová se nezúčastnila. Zajímalo by
mě, s kolika občany ona sama konkrétně jednala, jaké jim podala informace, jaké
možnosti jim nabídla, jaká vidí řešení. Nechci odpověď od p. Vladařové, ozvěte se
vy, které informovala o této problematice, co s vámi projednala, jak vám v této
problematice konkrétně jako zastupitelka pomohla.
Závěr příspěvku p. Vladařové vyznívá tak, že bude buď rozhledna a nebo nové
vodovody a kanalizace. Tak to není, počítá se i s rozhlednou / která se ale začne
stavět nejdříve až koncem příštího roku, pokud se podaří do té doby dokončit
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„papírování“ a nebo až v roce následujícím, takže ne do voleb za každou cenu/,
ale i s dalšími investičními akcemi –o nich píše ve svém příspěvku p. starosta.
Z tohoto článku p. Vladařové a ještě z dalšího příspěvku p. Albertové ve Zpravodaji
je patrné, že tzv. opoziční zastupitelé zahájili tažení proti stavbě rozhledny, že to
bude na delší dobu jejich téma-tohle je můj názor, na ten mám právo, příští týdny
a měsíce ukážou, jestli je správný.
Dovolila bych si dát tzv. opozici ještě jiné téma do volebního roku 2018: Jak vidíte
budoucnost úplné devítitřídní školy v Černošíně, jaký máte názor na její zachování
a nebo chcete ušetřit a z důvodu úspory budete prosazovat zrušení 2. stupně
a zachování pouze málotřídky se všemi dalšími dopady, které by toto rozhodnutí
přineslo? To by určitě alespoň část voličů zajímalo.
Všem občanům přeji klidné Vánoce a mnoho zdraví, spokojenosti a štěstí v roce
2018.
D. Varousová

Co vy na to sousedé?
Je snadné nic nedělat a zaujímat pasivní postoj k dění a plánům vedoucích k rozvoji
města. Počkat si na zpracovaný záměr a poté hledat chyby a publikovat kritické
názory. Přečetli jste si postoje některých našich zastupitelů, na které mají
samozřejmě právo. Je jen na Vás čtenářích, abyste si sami udělali úsudek a pravdu
si našli sami.
Jen konstatuji, že stačí být mistr slova a šikovný manipulátor a čtenář, neznalý
daného problému, je nasměrován daleko od pravdy. To je jako ta zpráva o závodě
v běhu želvy a zajíce: želva obsadila krásné úžasné druhé místo a zajíc chudák
skončil předposlední.
Příspěvek – zastupitele města Pavla Filipčíka
- Takových rčení, kterých bylo použito v příspěvku zastupitele Filipčíka je mnoho,
ale výstižné je také - ,,Na hrubý pytel hrubá záplata“- Není zase potřeba tak dlouho
zavzpomínat na doby, kdy došlo k fatálním neshodám mezi místními farníky
a farností ve Stříbře, které měly za důsledek absenci veškerých pravidelných
katolických bohoslužeb v Černošíně a situace se dodnes neuklidnila. Je pravda,
že Město Černošín převzalo kostel sv. Jiří do svého vlastnictví, ale ani v nejmenším
neomezilo aktivity věřících. Je pravda, že druhou říjnovou neděli tohoto roku se
bohoslužba nekonala, ale jen proto, že si nikdo nevyzvedl potřebné klíče a jak mi
bylo řečeno: “oni si přece nebudou otevírat“. Místo toho se psala žádost o otevření.
A vůbec se mi nelíbí mistrně vsunutá narážka na to, jak rada města opakovaně
protěžuje místní evangelíky a zahrnuje je štědrými dary. To pan zastupitel totiž
opravdu soudit nemůže, protože vůbec nic neví o podporovaných volnočasových
aktivitách dětí a kde je podstata věci. Každý by si měl napřed zamést před vlastním
prahem. Boží mlýny melou…..
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Příspěvek – zastupitelky města Jiřiny Vladařové
Plně se ztotožňuji se stanoviskem paní místostarostky a jsem ochoten se pod něj
také podepsat. Zastávám názor, že čtenář si musí udělat svůj náhled a názor
k danému tématu sám. Netuším, proč se paní zastupitelka pasovala do role
politické ,,opozice“, ale ono je pohodlné nic nedělat a hrát si na ublíženou.
Zastupitelstvo jako celek je odpovědné vůči občanům. Zdar nebo nezdar jejich
práce můžete posoudit jen vy občané.
Příspěvek – zastupitelky města Lenky Albertové
Proč má rozhodovat o rozhledně jen devět zastupitelů? Ve finále je to vždy většina.
O tom, jakým směrem se posune dění ve městě může vždy rozhodnout v našem
případě jen osm zastupitelů. A pokud jsem té většině podal dostatečně
srozumitelné informace a jsou vnitřně přesvědčeni, že postup byl správný, nic jim
nebrání v tom, aby rozhodli, jak rozhodli. Měl jsem za to, že paní zastupitelka se
pohybovala v řadách zastupitelů a je jí jasný princip hlasování. Bylo by možná
dobré, aby se seznámila s problémem a poté činila svá rozhodnutí a přednášela
kritiku.
starosta města,
Miroslav Plincelner
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KUŘICE
vždy v dobré náladě

.DOVOZ ZDARMA PO CELÉ ČR !.

Největší druhový výběr ze špičkových vysokosnáškových nosnic mezinárodního šlechtitelského
programu HENDRIX GENETICS , českého programu DOMINANT a německého programu LOHMAN.
Výborná kondice, komplexní vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční
bronchitidě, bursitidě, pseudomoru, aviární encefalomyelitidě. Všechny druhy jsou vhodné pro
malochovy. Nabízíme též bezplatné poradenství.

Šlechtitelský program HENDRIX GENETICS

Šlechtitelský program DOMINANT

leden + únor
DOVOZ POUZE DO MĚST

Kuřice je nutno OBJEDNAT a vyzvednout ve městech

LOHMAN HNĚDÝ
stáří 17 týdnů, cena 190,- Kč/ks

Nejlepší a nejoblíbenější německá nosnice, výborná
snáška i v zimě, dlouhé snáškové
období

Pondělí 8. ledna 2018

18:00 Cheb - parkoviště TESCO
19:00 Mariánské Lázně parkoviště LIDL
20:00 Stříbro - parkoviště LIDL

Program DOMINANT
stáří 17 týdnů, cena 190,- Kč/ks

Druhy Dominantů: Ţíhaný, Červeně Ţíhaný,
Sussex, Leghorn, Koroptví (Vlaška), Černý,
Hnědý, Tricolor, Modrý

Pondělí 5. února 2018

14:00 Domaţlice – parkoviště
PENNY MARKET
15:00 Stříbro – parkoviště LIDL
15:50 Planá u Mariánských Lázní - parkoviště LIDL

od března
DOVOZ NA VAŠI ADRESU

Objednané kuřice Vám dovezeme přímo na Vaši
adresu. Den a čas dodání Vám oznámíme 5 dní
předem. Doprava zdarma při počtu 10 a více kuřic,
při nižším počtu příplatek 200,- Kč.
Nejmenší odběrní počet je 5 ks.

► Rozvozový turnus: 12. - 24. března 2018
Program HENDRIX GENETICS,
stáří 14 týdnů, cena 175,- Kč
Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans
Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL

► Rozvozový turnus: 9. - 21. dubna 2018
Program HENDRIX GENETICS,
stáří 18 týdnů, cena 195,- Kč
Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans
Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL

► Rozvozový turnus: 2. - 12. května 2018
Program HENDRIX GENETICS,
stáří 14 týdnů, cena 175,- Kč
Druhy: ISA Brown

Kuřice dovážíme celoročně - vyžádejte si další
termíny odběru.

www.kurice.cz e-mail: prodejkuric@seznam.cz tel.: 737 736 775
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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 2. 3. 2018. Své příspěvky zasílejte na e-mail:
info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz
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