Slovo starosty

Co nového ve městě

Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, bude zase půlka roku za námi. Máme za sebou
čtyřleté období a stojíme před komunálními volbami do zastupitelstva města.
Bude jen na Vás, zda 5. a 6. října letošního roku přijdete k volbám, komu dáte hlas
a v jakém složení budou noví zastupitelé v dalším období pracovat. Práce
zastupitelů není jednoduchá a snadná. Jsou vlastně ve službách Vás všech a měli
by řešit veškeré problémy a požadavky, které jsou na denním pořádku. A najít
řešení, kterým se zavděčíte všem, je takřka nemožné. Věřte, že nikdy nenastane
čas, abychom si řekli, že máme hotovo a budeme jen šetřit. V dnešní době je hřích
čekat a spořit penízky. Co je doma, to se počítá a nikdo nám to z Černošína
neodveze. Vše ale s rozumem. V letošním roce se celkem dařilo v získávání
dotačních peněz a úspěšnost byla vysoká.
I když přislíbená dotace je jen polovina úspěchu, a další polovina je zpracování
dokladů, na jejichž základě se peníze dostanou do městské kasičky. Někdy je to
pěkný horor.
Přesto Vás chci ubezpečit, že zadluženost města je zanedbatelná a jsme
schopni se s ní bez nějakých větších problémů vyrovnat. Na přelomu roku bylo
město podrobeno přezkoumání hospodaření a je potěšující, že kontrola nenašla
žádné vady a nedostatky.
A protože čas neúprosně běží, tak je potřeba myslet již i na příští roky. Jen ten,
kdo je připravený, má trochu šance. Je mnoho odpůrců takzvaných šuplíkových
projektů, ale bez nich se to prostě nedá. Připravenému přeje štěstí.
Město Černošín takové projekty připravuje. Budoucnost města by neměla být
lhostejná nikomu z nás. My tady přece žijeme a chceme, aby se dobře žilo i dalším
generacím. Chceme docílit koncepčně harmonicky sladěného prostředí,
příjemného a bezpečného. Chceme, aby se návštěvníkům a turistům u nás líbilo
a tím podpořit celkový rozvoj regionu, ve kterém společně žijeme.
Jsem přesvědčen, že všechny tyto aktivity přispějí k pohodě nás všech
a podstatnou měrou posunou městečko zase o kus dál.
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Miroslav Plincelner
starosta města

Vážení a milí spoluobčané
Společné soužití sousedů je mnoho malých střípků, které se skládají do jednoho
celku. Výsledkem je soulad nebo rozepře. V loňském roce projednávalo
zastupitelstvo města možnost vydat obecně závaznou vyhlášku, která by řešila
právě takové soužití a omezovala o dnech volna hlučnou činnost na našich
zahrádkách a dvorcích. Vím, že všichni chodíme do práce a času na posekání
a údržbu trávníků, řezání dřeva a podobných činností není nikdy dost času. Tehdy
zastupitelstvo vyhlášku neschválilo s odůvodněním, že jsme přece soudní
a tolerantní. Není přeci třeba takové banality řešit tímto razantním způsobem.
Není příjemné, když se rozhodneme třeba grilovat v sobotu večer, aby si soused
pustil cirkulárku jen proto, že je ještě vidět. A o nedělní siestě ani nemluvím.
Pořád věřím ve slušné chování, úcty a tolerantnosti jeden k druhému. Vždyť mít
kolem sebe a potkávat usměvavé sousedy se nedá ničím docenit. Proto buďme
ohleduplní a vyvarujme se rozepří. Přeji Vám krásné slunečné dny plné pohody.
Miroslav Plincelner
Starosta města Černošín

Volby do zastupitelstev obcí
Městský úřad Černošín informuje občany jiných členských států EU, kteří jsou
přihlášeni k pobytu ve správním obvodu Města Černošín, o podmínkách a
pravidlech pro výkon práva volit a být volen.
Bližší informace na http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstav-vnitra-kotazkam-voleb-946485.aspx
nebo na stránkách města http://www.cernosin.cz/mesto/aktuality/metodikavolebni-pravo-obcanu-jinych-clenskych-statu-eu-ve-volbach-do-zastupitelstevobci-117cs.html

VEŘEJNÁ VÝZVA
Město Černošín zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení místa úředník státní
správy a samosprávy – ekonom, účetní s místem výkonu práce v Černošíně, nám.
1. máje 62.
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Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě
fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý
pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené
zvláštním právním předpisem.
Kvalifikační předpoklady a požadavky: VŠ nebo SŠ ekonomického směru,
praxe 5 let.
Platové ohodnocení dle nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, platová třída 10 dle délky praxe 18.810,- Kč –
28.320,- Kč měsíčně, po třech měsících osobní příplatek
Nástup: 1.9.2018
Zadávací podmínky jsou k vyzvednutí na Městském úřadu v Černošíně,
nebo ke stažení na www.cernosin.cz.
Přihlášky se přijímají do 25.6.2018 písemně na adrese Městský úřad Černošín,
nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín.

Město Černošín oznamuje, že jsou ještě volné kompostéry pro občany o objemu
600 l v počtu 11 ks. Žádosti jsou přijímány nejpozději do 31. 7. 2018 na MěÚ
v Černošíně osobně nebo poštou na zveřejněném formuláři, který si lze
vyzvednou v úředních dnech na stavebním úseku MěÚ.

SPOZ – Rozloučení se školním rokem
21. ČERVEN – Rozloučení předškoláků s mateřskou školou, od 15:00 hod.
v obřadní síni MěÚ Černošín
26. ČERVEN – Přijetí úspěšných dětí starostou města, od 10:00 hod.
v obřadní síni MěÚ Černošín
29. ČERVEN – Slavnostní předávání vysvědčení absolventům základní školy
starostou města, od 09:00 hod. v obřadní síni MěÚ Černošín
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ŽIVOTNÍ JUBILEA

červen - září 2018
Josef ROZHOŇ
Evženie MERTLOVÁ
Jana SAKOVÁ
Olga KLUSÁČKOVÁ
Evženie VALTOVÁ
Josef ŠAFRÁNEK
Milada GREGOROVÁ
Miloslav BALÁK
Miloslav POSPÍŠIL
Jitka ČERNÁ
Milan OROS

Stříbrná svatba
Miluše a Jiří ŠVARCOVI
Zlatá svatba
Lýdia a Jan FILIPČÍKOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví

Vítání občánků

v obřadní síni Městského úřadu
Černošín 14.4.2018
zleva:
Ema GÉCZYOVÁ a Matyáš TUREK
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Beseda s důchodci ke dni matek
Ve čtvrtek 10. května se v klubu uskutečnila beseda s důchodci ke dni matek. Pro
návštěvníky bylo připraveno bohaté občerstvení a program. Na začátek všechny
přivítala předsedkyně sboru Eva Klusáčková. Besedu oživilo vystoupení dětiček
z MŠ Černošín, maminkám a babičkám předaly děti krásná přáníčka a dárečky,
které vyrobily děti ze základní školy. Všechny ženy byly obdarovány kytičkou.
K poslechu a k tanci hrál pan Jaroslav Fichtl.
Besedu navštívil i pan starosta, aby diskutoval s návštěvníky o akcích, které již
probíhají nebo se teprve uskuteční v následujícím období.
Prvního června jsme společně s dětmi oslavili den dětí již tradičním malováním na
asfalt. Počasí se nám vydařilo a dětí přišlo opravdu hodně. Z čeho jsme byli všichni
mile překvapeni. Touto cestou, bych chtěla poděkovat všem členkám SPOZ,
za jejich obětavou práci a také děkujeme Svazu žen za výborné perníčky, které
upekly pro naše nejmenší.
Eva Klusáčková
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Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Okresní sdružení hasičů Tachov, Hornická 1533,
347 01 Tachov
Předání titulu „Zasloužilý hasič.“
Vážený pane starosto,
dovolte, abych Vás touto cestou informoval o předání výběrového vyznamenání,
které se uděluje jen hasičům, kteří svou celoživotní dobrovolnou prací přispěli
k rozvoji dobrovolného hasičstva. Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký
věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v OSH, KSH
a v ústředních orgánech SH ČMS. Předáváním svých bohatých zkušeností
napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně a v činnosti SH ČMS.
V pátek 4. května 2018 proběhlo v reprezentačním sále na zámku v Přibyslavi
slavnostní předání titulu „Zasloužilý hasič“ (dále je „ZH“). Mezi vyznamenanými
hasiči za okres Tachov byl i občan vaší obce p. Jaroslav Kobza. Vyznamenaný hasič
p. Jaroslav Kobza i přes svůj vysoký věk nadále v rámci svých možností
spolupracuje s Okresním sdružením hasičů v Tachově, proto si zaslouží naší
pozornosti a úcty.
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II. ročník benefičního Běhu pod Volfštejnem
pro Hospic Sv. Jiří v Tachově

pořádal v sobotu 12. května 2018 skautský oddíl Ichthys Černošín ve spolupráci
s černošínskými evangelíky. Startovné a dobrovolná sbírka jsou cele určeny na
pomoc těžce nemocným lidem, kterým hospic poskytuje důstojné podmínky na
sklonku života.
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Odpoledne zahájila farářka ČCE Juliana Hamariová, Hospic Sv. Jiří představila paní
ředitelka Lucie Davidová, moderovala běžkyně a spisovatelka Zuzana Součková,
ke krásné atmosféře přispěla zhudebněnými texty J. Kainara skupina Lupeny.
Vítězové jednotlivých kategorií
ŽENY:
Šárka Bláhová, Romana Petrovičová, Adéla Horáčková
MUŽI:
Jan Pospíšil, Daniel Opava, David Kubena
STARŠÍ ŽÁCI: Lucie Bursová, Ondřej Petrovič, Veronika Bursová
MLADŠÍ ŽÁCI: Samuel Čekan, Matyáš Kinkal, Martina Čekanová
BENJAMÍNCI: Adam Petrovič, Ondra Štrobl, Štěpánka Vlášková
Srdečné poděkování patří sponzorům akce a dobrovolníkům: EMZ Smart solution,
ASSA Abloy, Západočeský seniorát ČCE, Ekodepon, tiskárna Bučan, keramický
kroužek paní I. Zíkové, Město Černošín, paní Jiřina Zíková, Záchranná služba RR,
skautky z družiny Puštíků a mnoho dalších .

Noc kostelů 2018
Tradičně kulturně-duchovní program, který organizují tisíce dobrovolníků, s názvem
Noc kostelů byl připraven v pátek 25. května ve večerních a nočních hodinách ve
stovkách kostelů, chrámů, kaplí i modliteben.
Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a do České republiky se rozšířila
z Rakouska. První ročník této akce se v České republice konal 29. května 2009.
Letos se do akce v celé ČR zapojilo více než 1500 kostelů. V našem městě jsme se
poprvé takto sešli v roce 2015 v modlitebně evangelické církve v Husově ulici.
Toto setkání se stalo základem nově vznikajícího skautského oddílu.
Ročník 2018 členové FS ČCE uspořádali v nádherných prostorách římskokatolického kostela Sv. Jiří, dominantě Černošína. Jeho mottem byl verš ze Starého
zákona: ZŮSTÁVALI V BLÍZKOSTI BOŽÍHO DOMU, který v úvodní promluvě
rozvinula evangelická farářka Juliana Hamariová. Starosta města Miroslav
Plincelner poté vyprávěl o historii kostela. V 19 hodin se prostor rozezněl
překrásným zpěvem dívčího vokálního uskupení LENTILKY pod vedením pana
Jaromíra Landsmanna. Pro návštěvníky byla také připravena výstava o historii
reemigrantů v západních Čechách. Skauti a skautky
z oddílu Ichthys připravili poznávací hru o kostele
Sv. Jiří. Děti i dospělí sbírali jednotlivé indicie, na
základě nichž sestavili klíč odemykající TAJEMNOU
TRUHLICI. Stopy, vedoucí k řešení, jim poskytovaly
historické postavy známé z dějepisu či vlastivědy.
za staršovstvo FS ČCE Marcela Petričková
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SLOVO FARÁŘKY
V neděli 20. května se v našich sborech opět po letech uskutečnila konfirmační
slavnost. Z Pytlova byla v evangelickém sboru ve Stříbře konfirmovaná Andrea
Pospíšilová a z Těchlovic byla ve sboru Černošín konfirmovaná Noemi Pospíšilová.
Dva roky se dívky připravovaly na vstup do náboženské dospělosti na pravidelných
setkáních s farářkou a účastí na životě sborů.
Ale co to vlastně znamená, že je mladý člověk konfirmován?
Slovy evangelické Agendy z roku 1983:
„Konfirmace je potvrzením smlouvy křtu a utvrzením ve víře. Působí je v srdcích
konfirmandů vzkříšený Pán mocí svého Ducha (1 K 1,8)... Vyznání konfirmandů
utvrzuje Duch svatý, a tak vyslýchá přímluvné modlitby církve, které mohou být
spojeny se vzkládáním rukou. Proto jsou podstatnou částí konfirmačního cvičení,
konfirmační slavnosti a života církve vůbec modlitby k Duchu svatému.“
Historicky byla konfirmace velikou evangelickou slavností každého sboru. Mladí
lidé se přihlásili k odkazu svých rodičů a prarodičů a potvrdili svou víru před vší
veřejností. To bylo pro každou rodinu i celý sbor dokladem, že jejich úsilí při
výchově dětí došlo svého naplnění a velikou radostí. Leckde šly po vsích průvody
děvčat v bílých šatech a chlapců v prvních oblecích. Fotografie z Černošína
zachycuje celé přední schodiště obsazené konfirmandy. Sjížděly se široké rodiny,
rodiny kmotrů a přátelé. Sborové prostory se vyzdobily květinami a ratolestmi
stromů, vždyť jde o oslavu Bohem požehnaného mládí. Bohoslužby měly
slavnostní ráz a vrcholily společnou Večeří Páně poprvé i s těmi mladými, kteří
posledně byli ještě děti a chléb s vínem neokusili. Zněly evangelické písně a
kázání, které vyzbrojovalo mladého člověka do budoucího života, starší sboru na
hlavu konfirmovaných vkládali ruce a žehnali jim. Následoval slavnostní oběd a
veselí.
Poprvé takovou slávu evangelík zažije při křtu, potom při konfirmaci a svatbě a
naposledy při pohřbu. Rituály mají v životě člověka své místo. Sdílí se při nich
emoce, pro které často není jindy prostor. Dělají předěl ve všedním čase, je buď
„před“ nebo „po“, ale tohle je okamžik, kdy se děje něco výjimečného. Okamžik,
kdy si připomeneme sílu, velikost a krásu života, který často přijímáme příliš
samozřejmě a uteče nám pod rukama, ani nevíme jak. Dnešní společnost po
dobách normalizovaného vykořenění, kdy jediné podstatné bylo „jít na šichtu“,
tohle pomalu začíná chápat. Často však schází tradice, na kterou by se navázalo,
obsah, který by se rituálu dal. Potom se vymýšlí nějaká „spirituální“, ale především
nenáboženská („chraň Bůh!“) náplň. Tíže těchto rituálů slepených z různých kultur
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a tradic je jejich cizorodost a pozadí, kterému úplně dobře nemůžeme ze své
kulturní pozice porozumět. Také od nich zrazuje jakási jedno ráznost – jestli tímto
rituálem prošly generace přede mnou a jednou ním projdou i mé děti, to je přece
něco úplně jiného, než když si ho teď tady sama vymyslím a po mně bude
zapomenut... Samozřejmě je obtížné porozumět i těm rituálům místním, pokud
jsme třeba právě v evangelické tradici nevyrostli, ale navzdory tomu si myslím, že
jejich obsah není nijak záhadný a skrytý, ale velmi čitelný a pro život dobře
použitelný.
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Andree a Noemi jsem v konfirmačním kázání řekla:
„Přestáváš být holčička, dospěla jsi v něčem důležitém.
Tvého života se dnes při této slavnosti dotýká Bůh, proměňuje ho, dává mu sílu.
Znamená to, že v Tebe Hospodin vkládá nekončící naději,
že bude s Tebou ve všech situacích, které Tě čekají.
Proto se nemusíš bát ozvat proti všemu špatnému, co na tomto světě uvidíš.
Proto se nemusíš bát žít podle svého nejlepšího přesvědčení,
podle toho, co do Tebe vkládají Tvoji rodiče, co jsem se snažila do Tebe vložit i já.
Tvůj život On ochraňuje.
V nemoci i ve zdraví, v soužení i v radosti.
Pán je s Tebou. Neboj se, jen tomu věř! Amen.“
Juliana R. Hamariová

MO STP
Jak jistě víte 17.3. 2018 proběhla členská schůze, na které byl zvolen nový výbor s
jedinou změnou v sestavě výboru. Zástupcem předsedkyně paní Viačkové byl
zvolen pan Ing. Pavel Filipčík za paní Hanu Huškovou, která se vzdala mandátu na
vlastní žádost ze zdravotních důvodů.
Také bychom Vás chtěli informovat o kulturních zážitcích, které jsme společně
prožili. Ještě v březnu jsme byli na kouzelném představení v plzeňském divadle na
muzikálu Kdyby tisíc klarinetů.
Začátkem dubna jsme pořádali výlet do Manětína a Chyše za krásami naší
republiky. Počasí nám přálo a zámky, které jsme si mohli prohlédnout nás vrátily
do doby hodně vzdálené, ale krásné.
Na závěr půlročního programu je třešinka na dortu – každoročně pořádaný výlet
do Prahy. Tentokrát jsme si byli prohlédnout Strahovský klášter, knihovnu a
obrazárnu. Milá průvodkyně nás provedla Novým Městem, což se nám moc líbilo
a celá prohlídka byla doplněná fundovaným výkladem a celá výletní společnost se
vracela domů spokojená s krásnými vzpomínkami na prožitý den – a tak to má být.
Proto tyto aktivity pro Vás vymýšlíme a za pomoci sponzorů, hlavně města
Černošín, uskutečňujeme.
Přeji Vám hodně zdraví, užívejte si léto a dávejte na sebe pozor.
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Vaše Eva Viačková

SDH
O pohár sv. Floriána
V sobotu 5. května se v Černošíně konal už desátý ročník turnaje v minikopané,
který pořádala tamní sbor dobrovolných hasičů. Přihlásilo se do něj celkem pět
družstev, a to Bílý balet – Černošín, tým Stroj času, Vlcí motík – Černošín, Sokol
Černošín a Cebiv. Černošínští Hasiči bohužel tým nesestavili. Celkově se vydařilo
i počasí, po celý turnaj svítilo slunce. Hasiči také připravili tradičně i občerstvení,
takže nechybělo vychlazené pivko a klobáska. Sešlo se vcelku dost lidí, kteří
podporovali své favority.
Šlo především o zábavu, avšak nechyběly ani úsměvné situace, kdy si hráči střelili
„vlastňák“. I přesto jsme viděli hezké fotbalové utkání.
No a jak to vše vlastně dopadlo? Na prvním místě se umístil Bílý balet z Černošína,
druzí byli sportovci Sokola Černošín. Krásný bronz získal tým Stroj času. Čtvrtí byli
Cebivští a na konci skončili naši kluci z Motíku, kteří nakonec dostali ten největší
pohár.
Na závěr, bych chtěla poděkovat všem zúčastněným týmům, všem, kteří se na akci
přišli podívat a doufám, že se všichni opět za rok sejdeme.
Simona Rosová

Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
blíží se nám léto a s tím i konec soutěžního ročníku 2017/2018 TaNET okresního
přeboru mužů. Plány fotbalových sokolíků se prozatím nevyvíjejí podle představ.
Momentálně se nacházejí na devátém místě, ale tabulka je dost našlapaná a
nejnižší příčky jsou bohužel na dohled každý zápas. Přesto všichni věříme tomu, že
se poslední zápasy podaří bodovat a okresní přebor kluci zachrání i pro příští
sezonu. Přehled výsledků je k vidění v tabulce níže.
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Přehled jarní části soutěže:
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

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

1:2
2:0
3:4
2:1 po penaltách
3:2
5:0
1:3
0:2
7:2
27. 05. 2018 v 15:00
02. 06. 2018 v 17:00
09. 06. 2018 v 17:00
16. 06. 2018 v 17:00

Závěrem mi dovolte, abych Vám jménem členů Sokola Černošín popřála krásné
léto plné slunných dní a pohody.
M. Drozdová
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11 Stars
Zdravíme všechny,
hurá, blíží se léto, období prázdnin, dovolených a volna. I my pomalu najíždíme na
klidnější režim, ale než tohle přijde, pojďme si zrekapitulovat, co se od zimy do
jara událo.
Od prosince až do druhé poloviny února jsme jezdily na jedno vystoupení za
druhým, bylo to báječné. Celý březen jsme věnovaly soutěžím, u kterých se teď
zastavím. První soutěžní štace vedla do Klatov. Není to zrovna blízko, tak jsme si
musely i přivstat. DDM Klatovy pořádal první ročník taneční soutěže, která byla
věnována především začínajícím souborům. Do Klatov jsme vezly dvě
choreografie. Loňský Don´t give Up! a letošní Bumerang. Soutěž se nám moc líbila,
organizace byla skvělá, zázemí též pěkné. Ze soutěže jsme odjížděly hodně
spokojené, protože jsme si přivezly bronz za Don´t give Up a stříbro za Bumerang.
Tato soutěž byla v našich kategoriích nejvíce obsazena tanečními skupinami,
v dalších soutěžích už se nám taková konkurence nepoštěstila. V kategorii
DanceArt jsme soupeřily s dalšími třemi soubory a v kategorii ShowDance s osmi
soubory. Další soutěž, které jsme se zúčastnily, se konala v Plzni. Ve své kategorii
jsme se potkaly s velice kvalitním tanečním souborem s letitými zkušenostmi.
A nakonec jsme si domů odvezly za choreografii Bumerang stříbro. Plzeňská
taneční soutěž pro nás byla velice zajímavá v tom, že jsme zde viděly mnoho
rozdílných choreografií a některé na velice kvalitní úrovni. Poslední štací byl Cheb.
Nádherný a obrovský kulturní dům, báječná organizace, odborná porota – měly
jsme tu čest potkat se s Honzou Onderem (znáte z pořadu ČT1 StarDance)
a vrcholem všeho byla vlastní šatna, to se nám též nikdy nepoštěstilo. Do Chebu
jsme vezly opět dvě choreografie. Opět Don´t give Up a Bumerang. Domů jsme
přivezly dvě stříbrné medaile. Zlatá s choreografií Bumerang nám utekla o bod.
Cílem letošního soutěžení nebyly medaile, ale opět zkušenosti. Pořád si říkáme,
že medaile je příjemná tečka, ale rozhodně ne cíl.
Tak, to je únor a březen. Ani v dubnu jsme se nezastavily. Za odměnu jsme vyjely
na soustředění do Tachova, kde jsme si užily jiný taneční prostor, skvělé dětské
hřiště a spoustu dobrého jídla. Soustředění bylo přípravou na černošínskou pouť.
Na pouť jsme nachystaly novou choreografii Unsteady, kterou jsme do poslední
chvíle pilovaly, protože není vůbec jednoduchá. Naše mladší kolegyně
připravovaly na pouť též nový taneček, který se, myslím, hodně povedl. Zvolily
jsme veselou muziku z pohádkového muzikálu Trollové. K černošínské pouti bych
ráda napsala toto: VŠEM DIVÁKŮM, RODIČŮM A FANOUŠKŮM VELICE
DĚKUJEME! Měla jsem opět obrovskou radost, když jsem viděla to množství lidí
odpoledne i večer. Věřte, že vaše podpora je náš hnací motor a opravdu si jí
vážíme. Samozřejmě děkujeme pořadatelům za pozvání a skvělé perníčky.
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A plán na další měsíce? V květnu nás čeká Závěrečný taneční koncert, o jehož
průběhu vám napíšu zase za tři měsíce a o prázdninách tréninky, tréninky a
tréninky. Je potřeba udržovat se v neustálém zápřahu, aby si tělo neodvyklo, tudíž
ani o prázdninách nepovolíme. Jelikož jsme oslabeny o jednu členku, budeme
hledat novou posilu do skupiny 11Stars.
Veškeré informace o našem počítání naleznete na Facebookových stránkách
11Stars.
Rády bychom vám s tanečnicemi popřály krásné léto plné slunce a nezapomenutelných zážitků 
Veronika Merglová
11 Stars
Little Stars
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Mateřská škola
Sluníčko, rozkvetlé květiny, stromy a sy tím spojená dobrá nálada. To vše s sebou
přináší jaro a každý se z něj raduje. Tak je tomu i v mateřské škole. Jaro jsme zde
přivítali pozorováním probouzející se přírody, vyprávěním si o ní, sázením,
připomenutím Velikonoc, Svátku maminek, tradice pálení čarodejnic. Jarní svátky
se staly inspirací uspořádat DÍLNIČKY s rodiči, z kterých si děti odnesly dekoraci
z papíru a svým blízkým krátkým vystoupením ukázaly, co se ve školce naučily.
Některé děti 2. třídy udělaly radost básničkami, písničkami a malými dárečky také
seniorům při setkání k příležitosti Svátku matek.
Nejvíce radosti však dělá dětem pobyt na zahradě, hřišti a jarní vycházky. Vždyť
na jarní sluníčko se tak dlouho těšily.
S tímto obdobím je také spojen každoročně zápis nových dětí. Na školní rok
2018/2019 bylo přihlášeno zatím 10 nových dětiček.
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A jak děti prožijí čas před prázdninami? Někteří budou reprezentovat mateřskou
školu při sportovním dopoledni ve Stříbře. Nejvíce se holčičky a kluci těší na výlet
do zábavného centra Lvíček v Plzni.
Velkou pochvalu si zaslouží všechny děti, které se zapojily do výtvarné soutěže
Stříbrská lampa. Justýnka Rampichová, Terezka Zikánová a Nelinka Steinerová se
umístily se svými výtvarnými pracemi na 3. místě v další soutěži pořádané
japonskou společností.
Dne 21.6. 2018 se slavnostně s MŠ rozloučí 12 předškoláků v obřadní síni na MěÚ
v Černošíně.
Přestože jsou všechny děti ve školce spokojeny, těší se na prázdniny, které prožijí
se svými nejbližšími. A proto jim přejeme, aby byly plné sluníčka, dobrodružství
a krásných zážitků.
Kolektiv mateřské školy
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NAŠI CYKLISTÉ TO UMÍ
Každoročně se jaro stává pro členy dopravního kroužku při ZŠ Černošín
velkým mezníkem. Je to čas, kdy se začínají intenzivněji připravovat na blížící se
Dopravní soutěž mladých cyklistů (DSMC). Nejinak tomu bylo i v letošním roce.
Každý pátek, v průběhu dubna i častěji, jsme poctivě trénovali jízdu
zručnosti a jízdu na dopravním hřišti podle pravidel silničního provozu. Také jsme
využili nabídky pana Končického – přijet si zajezdit na nové dopravní hřiště
v Tachově. Když nám počasí příliš nepřálo, trávili jsme čas ve škole nad různými
zraněními, která je potřeba umět ošetřit nejen při soutěži, ale i ve skutečném
životě. Za domácí úkol měl každý člen kroužku starší devíti let samostatné
trénování testů z pravidel silničního provozu. Plnění tohoto úkolu jsem si
v průběhu týdne kontrolovala. Pokud jsem s výsledky nebyla spokojena, společně
jsme testy po vyučování procházeli a vysvětlovali si je.
Důležitým úkolem bylo sestavit dvě čtyřčlenná družstva tvořená vždy
dvěma chlapci a dívkami, která nás budou reprezentovat v jednotlivých kolech
DSMC. Do okresního kola (27. 4. 2018), jehož organizátorem se v letošním roce
stala ZŠ Zárečná v Tachově, vyrazily týmy tvořené těmito soutěžícími: Jan FRANK,
Arnošt SCHINDLER, Michaela FRANKOVÁ, Kristýna VAĽOVSKÁ (mladší) a Matěj
VOLESKÝ, David SMĚŠNÝ, Ellen MARKOVÁ, Michaela MIČKOVÁ (starší). Přestože
se soutěž nekonala na našem domácím hřišti, vedli jsme si skvěle. Ve všech
soutěžních disciplínách (Jízda zručnosti, Jízda na DDH, Zdravověda, Testy z PSP)
jsme patřili k nejlepším. To potvrdilo i závěrečné vyhodnocení. Obě naše družstva
stanula na stupni nejvyšším a zajistila si tak postup do krajského kola. I vyhlášení
nejlepších jednotlivců v každé kategorii bylo v ražení pouze černošínských cyklistů.
A kteří jsou ti NEJ v našem okrese? Náš benjamínek A. Schindler, M. Franková
a zkušený D. Směšný a E. Marková.
Následující tři týdny jsme nelenili a stále trénovali na krajské kolo, ve
kterém je o jednu soutěžní disciplínu více. Jedná se o práci s mapou, do které je
třeba zaznamenat zadanou trasu. Tento úkol je velice obtížný, neboť každý má
jinou představu o optimální trase.
V pondělí 21. 4. 2018 nastal den D. Obě družstva (mladší ve stejné sestavě,
starší ve složení: M. Voleský, O. Petrovič, E. Pokorná a M. Mičková) se brzy ráno
přesunula do Plzně na 33. ZŠ T. Brzkové, kde bylo zahájeno Krajské kolo DSMC.
Zde jsme plnili první tři úkoly, ve kterých se nám dařilo. V poledne se všichni
účastníci soutěže přesunuli autobusy do rekreačního střediska Melchiorova Huť.
Po vydatném obědě a ukázce Městské policie Plzeň pokračovali soutěžící
v posledních dvou disciplínách. Jelikož nám organizátoři nezveřejnili průběžné
výsledky, nevěděli jsme do poslední chvíle, jak soutěž dopadne. Následující den
jsme netrpělivě čekali na slavnostní vyhlášení. V silné konkurenci stanulo družstvo
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starších cyklistů na pěkném 3. místě, mladší obhájilo prvenství z loňského roku
a bude nás reprezentovat na Celostátním finále DSMC v Brně na konci června.
Zvláštní cenu (za nejlepší jízdu zručnosti) si odnesl J. Frank. Vyhodnoceni zde byli
též nejlepší jednotlivci ve své kategorii. Mezi ně patřili: A. Schindler, K. Vaľovská
a M. Voleský.
Všem soutěžícím blahopřeji k jejich velkému úspěchu. Družstvu mladších
cyklistů přeji hodně úspěchů v následujícím kole, kde se utkají ti nejlepší z České
republiky.
Mgr. N. Pézlová
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KULTURA
Nejstarší obyvatelkou je paní Margita Kaššová
V černošínské domě žije nejstarší obyvatelka města Margita Kaššová, která se
narodila 7. dubna 1924 ve slovenské Dětvě. Tam také žila přes dobu své základní
školní docházky, po jejímž ukončení musela hned jít pracovat do zemědělství, kam
ji přivedl jako vedoucí pracovník její tatínek. Pak ale celá rodina sbalila kufry
a přesídlila se na Tachovsko.
Proč a kam jste se ze Slovenska odstěhovali?
Přistěhovali jsme se do Dolního Žandova. Měli jsme tam možnost práce na statku,
k tomu jsme měli i velké hospodářství. Chovali jsme býky a krávy, měli jsme kolem
třinácti hektarů půdy, kde jsme pěstovali brambory, obilí. K tomu ještě slepice, no
prostě práce jsme měli opravdu moc. Dobytek, ten jsme dostali, ale všechno to
ostatní jsme si museli obstarat sami.
V Dolním Žandově jste ale nezůstali natrvalo?
Ne, to ne. Já už měla v osmnácti letech první dítě a zařizovala jsme si svou
domácnost. Povedlo se nám pak získat bydlení v nedalekých Nedražicích. Tam
jsem pak žila se svou rodinou.
Jak početnou máte tedy rodinu?
Vychovala jsme celkem osm dětí, šest děvčat a dva chlapce. Mám už i hodně
vnoučat a také pravnoučat. Je jich tolik, že už si ani přesný počet nepamatuji, ale
každé dítě mě obdarovalo dvěma či třemi kousky vnoučat, a ta už mají také své
děti.
Slavíte krásné narozeniny. To se asi zdravě stravujete, nebo co vůbec nejraději
jíte?
Já si až tak moc nevybírám. V podstatě jím všechno, jsem zvyklá. Ale nejradši mám
stejně brambory a podmáslí. Jednou denně si dám kávu s mlékem.
A kouříte, pijete alkohol?
Ale kdepak, já jsem celý život nekuřák a ani alkohol nemám ráda. Opravdu
maximálně to kafe.
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Máte nějaké koníčky?
Jo, na koníčky mně nikdy čas nezbýval, pořád byla na hospodářství práce, k tomu
děti. Ráda jsem třeba háčkovala, ale moc času na to nebývalo. To spíše bych
nazvala koníčkem práci na zahradě. Vždyť opravdu, pořád starosti o děti a pak
hlídání jejich dětí a pořád něco.
Teď ale užíváte důchodu v černošínském domě se sociálními službami. Co tak
nejraději teď děláte?
Já už nedělám nic. Samozřejmě domácnost si udržuji, ale já se moc rychle unavím
a také mě pak bolí záda. Takže spíše odpočívám. Někdy se dívám na televizi, ale
jen na to, co se mi opravdu líbí. Pořád si ještě sama vařím. Jsem spokojená, je ty
nohy a záda, kdyby aspoň nebolely. Také tu mám kytičky, o které se ráda starám.
A co si nejradši vaříte?
Cokoliv, vývar, guláš. Já tedy vůbec nemám ráda maso, ale ono se vlastně moc bez
masa vařit nedá, protože právě většinou potřebujete ten masový vývar jako
základ.
Přejeme vše nejlepší!

Martina Sihelská
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Muzeum hostilo výstavu staré bižuterie

V černošínském muzeu je k vidění od 25. dubna bižuterie našich babiček.
Historické šperky z různých skel a kovů zapůjčila muzeu stříbrská sběratelka Hana
Štollová. Její sbírka je velmi obsáhlá, obsahuje nejen šperky, ale také další
doplňky, jako například štrasové kabelky, korálkové límce a další. „Česká republika
je světově proslulá sklem a bižuterií. Kořeny výroby bižuterních šperků u nás
sahají až do 18. století a největším výrobcem byl Jablonec nad Nisou. Třpytivá
krása vždy naše maminky a babičky zdobila a proto věřím, že výstava v Černošíně
přitáhne všechny generace. Abych návštěvníky trochu nalákala, připomenu,
že v Černošíně uvidíte štrasové kabelky, které používaly filmové herečky ve
filmech kolem třicátých let a také korálkové kabelky, nad kterými se vám zatají
dech při představě ručního vyšívání miniaturních korálků a trpělivosti švadlenky.
Výstavu doplní ozdobné brože, korálkové límce a spousta dalších třpytivých
drobností, které nesměly chybět ve šperkovnicích ženy. Více neprozradím, ale
nezapomeňte se přijet podívat,“ uvedla Hana Štollová ze Stříbra.
Výstava starých bižuterních šperků byla zahájena ve středu 25. dubna a potrvá do
17. června. Otevřena bude denně od 10 do 17 hodin. V létě pak bude nahrazena
výstavou medvídků.
Martina Sihelská
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Zájezd do Františkových Lázní

Výstava mumií světa
19. 5. 2018 se uskutečnil zájezd do Prahy na
výstavu Mumie světa pořádaný Městem
Černošín. Odjíždělo nás 20 dospělých a 21 dětí.
Počasí nám přálo. Výstava byla velmi poutavá,
všem se nám líbila. Po výstavě jsme navštívili
dětské hřiště ve Stromovce – Tramvaj, kde se děti
vyřádily. Dokonce jsme ochutnali dobroty na
Food festivalu na Holešovickém výstavišti. Den
byl povedený.
Hanka Merglová
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Pouť sv. Jiří
V sobotu 28. dubna se konala tradiční černošínská pouť. Jako každým rokem, tak
i letos byl velmi nabitý program. Celý den odstartovala mše v kostele sv. Jiří.
Během odpoledního bohatého programu, jste měli možnost vidět několik
tanečních i hudebních vystoupení. Na své si přišli milovníci dechové hudby, pro
které zahrála stříbrská kapela AMATOVKA, při které vystoupily a šly pochodem
Mariánsko-lázeňské mažoretky. Za své taneční představení si vysloužily obrovský
potlesk také mladé slečny z tanečních skupin 11Stars a Littlestars pod vedením
Verči Merglové. Celý odpolední program zakončila kapela Kabát revival, která
přilákala nejen své fanoušky, ale i všechny příznivce dobré hudby. Jejich
vystoupení sklidilo velký úspěch, a ne jeden člověk si na ně zatancoval.

Pro návštěvníky poutě, byl připraven i doprovodný program v muzeu, kde
probíhala výstava a workshop pro děti. Samozřejmě nechyběl ani stánkový prodej,
pouťové atrakce a občerstvení.
Na konci dne, nesměla chybět ani večerní pouťová zábava, na kterou jsme se
přesunuli na sál KSC Vlčák. K poslechu a tanci hrála kapela Pády. Nechybělo ani
vystoupení 11Stars. Jako půlnoční překvapení byla taneční skupina U Žofky, které
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předvedly Havajský tanec. Zábavy se zúčastnilo několik desítek návštěvníků,
prodaly se všechny vstupenky a o zábavu nebyla nouze.
Chtěla bych poděkovat nejen organizačnímu týmu, který se na realizaci poutě
a pouťové zábavy podílel, ale i všem návštěvníkům, účinkujícím a dobrovolníkům.
Martina Janotová

Za Amátovkou přijel celý autobus
Svaz žen v Černošíně připravil taneční odpoledne s Amátovkou v černošínském
motorestu Vlčák. Na akci se sjeli lidé ze širokého okolí, STP Planá dokonce na
Amátovku uspořádala zájezd autobusem. Mezi tanečníky byli také manželé
Jarmila a Vladislav Mikulenkovi z Plané. „My do Černošíně jezdíme pravidelně,
jsme rádi, že tu někde v okolí podobné akce máme. Potkáme se s přáteli, rádi si
zatančíme,“ uvedli plánští tanečníci.
Svaz žen pořádá, ale i mnoho dalších akcí, jak vysvětlila Jarmila Jungbauerová,
předsedkyně svazu. „Děláme taneční odpoledne, ale také třeba pečeme perníky
na různé akce – malování na asfalt, dětský den. Jezdí za námi spousta lidí z okolí,
například pan Josef Ansl s námi hodně spolupracuje a vypraví k nám autobus lidí.
Další tanečky teď plánujeme někdy na podzim,“ uvedla Jungbauerová.
Martina Sihelská
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Den dětí

Den dětí jsme si s našimi nejmenšími užili a oslavili v neděli 3.6. Navázali jsme tak
na páteční malování na asfalt, které pro děti připravily ženy ze SPOZU. Pro děti byl
připraven pohádkový les - šili jsme krtečkovi kalhotky, s popelkou přebírali hrách a
čočku, s duchama skákali v pytli, hádali pohádky, létali na koštěti, opekli si
společně buřtíky, zatancovali na disco, zasoutěžili a krásné odpoledne jsme
zakončili pudingovou válkou, kterou si všichni přítomní děti moc užily. Den nám
zpříjemnil DJ Prazdroj – Richard Nedvěd, který po celou dobu hrál samé známé
dětské pecky. Na tomto dětském dnu se podílely spolky v Černošíně, ale
i dobrovolníci z řad rodičů, babiček nebo jen našich přátel... bylo Vás hodně a patří
Vám všem velké díky. Velké díky patří TJ Sokol Černošín, díky nim jsme mohli
tento pěkný den strávit na fotbalovém areálu.
Za celý organizační tým
Martina Janotová
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Kulturní akce léto 2018
16. června –

od 18:00 hod. Pouť sv. Antonína, večerní pouťová party,
Šontálský park – Krásné Údolí
23. června –
od 18:00 hod. Svatojánský večer – Farní zahrada – Černošín
1. července – zájezd Zoo a fantasy Plasy, individuální prohlídka národního
technického muzea, kláštera Plasy – dopravu hradí Město
Černošín
6. července – od 18:00 hod. Dětská disco party a večerní pochod
„Nad Šontálem straší“, dětské soutěže a spousty cen – Krásné
údolí
7. července –
od 15:00 hod. Sejdeme se u muziky, Harmonikáři – Peří
Pejřímovský, Music party 70.-90. léta, rock-pop – disco – Krásné
Údolí
21. července - 17:00 hod. Dětská disco party – Music party, dětské soutěže,
hry a spousty cen, music party 70.-90. léta, rock-pop – Krásné
Údolí
28. července – od 19:30 hod. HAWAII PARTY – Farní zahrada – Černošín,
grilovačka, koktejly, večerní diskotéka, zábava, velké letní
překvapení!
4. srpna –
Zájezd ZOO Praha Troja – dopravu hradí Město Černošín
4. srpna –
od 14:00 hod. Sejdeme se u muziky, MM-Music Plzeň –
Madmen Rock – Krásné Údolí
18. srpna –
Den řemesel, odpolední hodiny – Farní zahrada – Černošín
1. září –
turnaj v minikopané – víceúčelové hřiště, Černošín – pořadatel
Motorest Vlčák
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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.
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uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění příspěvků.
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