Vážení spoluobčané.
Ohlédnutím zjistíme, že čtyřleté volební období je za námi a
bylo by dobré připomenout si, co vše se podařilo splnit z plánu
rozvoje města. Podstatný a nezanedbatelný je fakt, že Město
Černošín je bezdlužné a vytvořilo poměrně silné zázemí
finančních rezerv pro další období. Doba, kdy se převracel a otřásal Černošín od
samých základů vlivem budování plynofikace, nové kanalizační sítě, nového
vodovodního řádu, ukládání elektrorozvodů a veřejného osvětlení do země, kdy
se budoval průtah Černošínem a obnovovaly chodníky a veškerá veřejná
prostranství, je historicky daleko za námi. Své nové podoby a vybavenosti se
dočkaly i osady. Budovaly a opravovaly se vodovody, opravovaly se místní
komunikace a revitalizovala se zanedbaná zeleň. Je to jen střípek akcí, které dnes
nám všem připadají jako samozřejmost. Ale jedno je jasné, ono bude vždy co
dělat a vylepšovat. Plán rozvoje města je živý organizmus, se kterým se musí
pracovat a každé zastupitelstvo by mělo naslouchat svým voličům a plnit jejich
smysluplné potřeby.
V tomto posledním čtyřletém období se nám podařilo získat z různých zdrojů
5 milion korun formou dotací na akce v širokém spektru investičních činností.
Něco se podaří a něco se táhne jako v začarovaném kruhu. Nemohou se podařit
akce, které nejsou dostatečně připravené a dotažené na startovní čáru. Proto
jsem příznivcem projektů, které mají smysl a budoucí přínos pro rozvoj města
přesto, že nám zatím leží v šuplíku a čekají na tu správnou dobu využití.
Jedním takovým je i plánovaná výstavba rozhledny. My dneska vlastně nevíme,
zda vůbec můžeme nějakou rozhlednu na Vlčí hoře stavět, ale už víme dopředu,
že je vše špatně.
Záměr výstavby rozhledny na Vlčí hoře se promítá již od dob likvidace původní
dřevěné vyhlídky, která stála na samém vrcholu. Mnozí pamětníci si ji jistě
pamatují. Již při tvorbě Místního programu rozvoje obce v roce 2003 se stavba
rozhledny zařadila jako podpůrná stavba spolu s naučnou stezkou do programu
rozvoje turistického ruchu regionu. Celá ta léta si ji volební strany přetahují
ve svých předvolebních slibech občanům.
Všichni jistě víte, že pokud byla aktivní střelnice Lažany, tak veškeré aktivity kolem
Vlčí hory byly tabu. Situace se změnila a nastal čas, pokud bude vůle, tvořit. Jako
první krok je potřeba získat Územní rozhodnutí s nabytím právní moci. Příprava
není nikterak levná záležitost a tak se vše rozfázovalo do postupných etap.
Vyčlenil se pozemek pro stavbu a protože je prozatím v majetku LČR, musí být
stavba zatím vedena jako dočasná, aby se nestala majetkem vlastníka pozemků.
Dočasná na dobu 99 let. Věřím, že v dohledné době, nebo ještě během stavby
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bude pozemek převeden do majetku města. Vše je v jednání a LČR jsou k této akci
nakloněni. První kroky byly učiněny a zastupitelstvo schválilo vizualizaci rozhledny
a poté zadalo zpracování projektové dokumentace k Územnímu řízení stavby.
Část zastupitelů se vyčlenilo a zaujalo negativní postoj k výstavbě rozhledny.
Trochu mi to připomíná situaci, že vše co tvoří kolegové jiného smýšlení je špatně
a bez ohledu na názor většiny je vyvíjena snaha vše zbořit, aniž by byli ochotni
přistoupit na kompromis a komunikovat. Svými polopravdami se snaží naklonit
veřejnost k podpoře svých postojů. Nikdy jsem se nepostavil proti občanům
a dělat to nebudu. Zvednu obě ruce, abychom uspořádali anketu nebo referendu
a získali odpověď a názor všech občanů, zda rozhlednu s jasnou odpovědí - ANO
nebo NE. Kolik bude stát stavba rozhledny bude jasné, až se schválený projekt
odsoutěží. V každém případě jsme propásli zbytečnými průtahy termín podání
žádosti o dotaci v roce 2018. Ale všechno není o penězích.
Chci Vám všem poděkovat, občanům, zastupitelům, zaměstnancům úřadu a všem
kteří v širokém spektru spolupráce přispěli ke zdárnému průběhu uplynulého
období, za trpělivost, spolupráci a dobrou vůli při spolurozhodování vedoucí
k rozvoji našeho krásného městečka. Budeme volit své nové zástupce do
městského zastupitelstva a tak si přejme, abychom měli šťastnou ruku. Novému
zastupitelstvu přeji mnoho úspěchů při jejich náročné práci. Společnou vůli
a schopnost se domluvit ve prospěch nás všech.
Miroslav Plincelner – starosta města

ŽIVOTNÍ JUBILEA říjen - prosinec 2018
Julius COCMAN
Helena JONÁŠOVÁ
Božena PLINCELNEROVÁ
Vlastimil ŠIK
Anna FILIPČÍKOVÁ
Růžena SLOBODOVÁ
Bohuslav NOVOTNÝ
Karolina VYČICHLOVÁ
Petr RUDNÝ
Vlasta KARDOŠOVÁ
Ladislav KOUTECKÝ
Marie POSTLOVÁ

Stříbrná svatba

Jana a Luděk JONÁŠOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví
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Oznámení o změně způsobu blahopřání při jubilejních svatbách našich občanů
od 1. 1. 2019
Na základě účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, označované
jako GDPR nemohou úřady získávat potřebné informace k jubilejním svatbám
občanů. Abychom splnili podmínky tohoto nařízení, připravili jsme nový formulář
nazvaný JUBILEJNÍ SVATBY, kdy se sami občané rozhodnou, zda a jakým způsobem
si přejí oslavit tuto významnou životní událost.
Formulář bude k dispozici na stránkách města Černošín, na podatelně městského
úřadu nebo Vám bude na základě telefonické žádosti doručen osobně.
Kontakt: MěÚ Černošín, tel. 374 692 109

MĚSTO ČERNOŠÍN
nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín
Podmínky pro poskytnutí programové jednorázové dotace z rozpočtu města
Černošín
„Zařízení pro ekologickou likvidaci odpadních vod“
Město Černošín, usnesením ZM Černošín č. 47/II/10 ze dne 26. 7. 2018 schválilo
podmínky pro poskytnutí programové dotace z rozpočtu města Černošín „Zařízení
pro ekologickou likvidaci odpadních vod“.
Programová jednorázová dotace je určena pro vlastníky nemovitostí, kteří nemají
možnost se napojit do městské kanalizace (čp. a če).
Výše dotace: 70 % celkových nákladů díla, max. 50.000,- Kč uznatelných nákladů.
Oprávněnými žadateli o dotaci jsou:
1. vlastníci nemovitostí v Černošíně, u nichž je problematické technické
napojení do městské kanalizace
2. vlastníci nemovitostí v místních částech Třebel, Lažany, Ostrovce, Krásné
Údolí, Pytlov, Víchov, Záhoří, Černošín – Lhota.
Dotaci lze využít na:
1. vybudování domácí čistírny odpadních vod (DČOV)
2. vybudování septiku s biologickým nebo zemním filtrem
3. vybudování nových septiků na vyvážení

3

Zařízení pod bodem 1 a 2 budou napojena do dešťových kanalizací v obci,
případně do vodotečí, rybníka v místní části, shromažďování vody pro další využití
– nádrže k zalévání, nesmí být zasakována v zastavěném území.
Dotace bude posuzována individuálně na základě vyplněné žádosti. S příjemcem
dotace bude uzavřena veřejnosprávní smlouva. Stavba bude realizována na
základě příslušného povolení, proplacení dotace po předložení dokladu
příslušného správního orgánu, kterým je doloženo, že je dílo schopno provozu.
Příjemce dotace je povinen dodržet OZV (obecně závaznou vyhlášku) č. 3/2014
a zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., v platném znění.
Žádost o dotaci může být podána před zahájením realizace, v průběhu realizace,
po dokončení díla, nejpozději do 1 roku od vydání dokladu správního orgánu,
že dílo je schopno provozu.
O žádosti bude rozhodnuto do 35 dnů ode dne jejího podání. Žádosti se přijímají
na vyplněném formuláři, který je k dispozici na stránkách města Černošín:
http://www.cernosin.cz/urad-2/formulare-ke-stazeni-1/ostatni/
nebo
na
Městském úřadě v Černošíně, nám. 1. máje 62, 349 58 Černošín v úředních
hodinách.

Usnesením č. 47/II/11 dne 26. 7. 2018 zastupitelstvo Města Černošín schválilo
zadání prací na tvorbě změny Územního plánu č. 4 Města Černošín.
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) je nutné pro provedení změny podat
prostřednictvím Městského úřadu Černošín v termínu do 17. 12. 2018 „Podnět
na pořízení změny územního plánu“.
Formulář je možné si vyzvednout v úředních hodinách na Městském úřadu
v úředních
hodinách
nebo
na
internetových
stránkách
obce
http://www.cernosin.cz/urad-2/formulare-ke-stazeni-1/ostatni/.
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Město Černošín zabezpečuje
ve spolupráci s firmou
EKODEPON s.r.o.:
Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru který proběhne:

v sobotu 1. 12. 2018
Stanoviště
Ostrovce (náves)
Lažany
Třebel
Víchov
Pytlov
Krásné Údolí
Dále budou umístěny kontejnery na
objemný odpad, pneumatiky, železo a bio
odpad na ploše v areálu bývalého Kozaku

Doba přistavení mobilní sběrny:
08:00 – 08:15
08:20 – 08:40
08:50 – 09:15
09:25 – 10:00
10:05 – 10:25
10:30 – 10:50
08:00 – 11:00

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

Utřeme si slzičky, jdeme do naší školičky…
Čas prázdninových zážitků skončil
a jsme znovu ve školce. První školní
dny a týdny mohou přinést mezi
děti smutek a někdy dokonce slzy.
Proto se snažíme, aby adaptace na
nová kolektiv a prostředí byla pro
holčičky a kluky co nejméně
náročná. Zapojujeme je co nejvíce
do hry tak, aby si co nejrychleji
zvykli, poznali nové kamarády
a zapomněli na stýskání. Celkem je
v letošním roce zapsáno v mateřské
škole 43 dětí. Je mezi nimi
14 holčiček a kluků, pro které je
tento školní rok posledním rokem
před vstupem do základní školy.
Některé děti zase postoupily
do vyšší třídy a některé přišly do
mateřské školy úplně poprvé.
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A protože každý z nich se musel vyrovnat s nějakými změnami a návrat po
prázdninách nebyl také lehký, snažili se všichni dospělí v mateřské škole vytvořit
takovou atmosféru a připravit zajímavou činnost, která by pomohla dětem
odloučení od rodičů co nejrychleji překonat. Prostřednictvím her ve třídách i na
zahradě se všichni skamarádili, slzy brzy vystřídal úsměv všech dětí. Ti starší si již
na začátku září odnášeli zážitky z výstavy medvídků v Muzeu v Černošíně.
Slavnostně v mateřské škole bylo předáno ocenění Justýnce Rampichové, Terezce
Zikánové a Nelle Stinerové za 3. místo ve výtvarné soutěži pořádané jednou
z japonských firem. A na co se mohou děti těšit? Společně spolu s rodiči si na
zahradě školky vyrobí strašidla z dýní. Zapojí se do výtvarné soutěže pořádané
časopisem INFORMATORIUM na téma ,,Svět kolem nás“. Zážitky si určitě odnesou
ze všech připravovaných akcí s tématikou podzimu. Všichni se už dnes těší na čas
adventu s jeho neopakovatelným kouzlem… Ale nebudeme předbíhat.
Všem dětem přejeme hodně krásných chvil a zážitků v mateřské škole.
Kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CO NOVÉHO VE ŠKOLE?
Čas uplynul jako voda a po dvouměsíčním odpočinku přichází září – první
„pracovní“ měsíc našich školáků. V letošním školním roce jsme v první třídě
přivítali 9 nových tváří. Doufáme, že se jim bude ve škole líbit, neboť některé části
naší školy se o prázdninách opět poněkud vylepšily díky projektu s názvem
Za vzděláním bez překážek.
Již v průběhu června začaly prostory 1. stupně (dolní školy) měnit svůj
vzhled – z původních šaten vznikla jedna nová prostorná šatna s lavicemi a věšáky
pro žáky 1. a 2. ročníku, starší žáci mají každý svoji uzamykatelnou šatní skříňku.
V prvním patře vznikla nová počítačová učebna, která díky výsuvným monitorům
umožňuje výuku nejen informatiky, ale i anglického jazyka, prvouky, přírodovědy
a dalších předmětů. Dále byla v přízemí školy vybudována toaleta pro tělesně
postižené. Toto WC mohou využívat i děti, které po vyučování navštěvují školní
družinu. Tím se eliminuje riziko úrazu při přesunu. V průběhu měsíce října přibude
i schodolez, který případnému tělesně postiženému žáku umožní přesun do
1. patra, kde probíhá větší část výuky.
Ráda bych na tomto místě poděkovala zřizovateli (městu Černošín)
za dlouholetý vstřícný přístup ke škole a potřebám školy, neboť i tento projekt
je realizován pod hlavičkou města.
Všem školákům a jejich rodičům přeji dobrý start do nového školního roku,
spousty usměvavých dnů, co nejméně slziček, které by kazily každodenní radost.
Mgr. N. Pézlová
CYKLISTÉ SE NEZTRATILI
Jak jste se možná dočetli v minulém vydání zpravodaje, družstvo mladších
žáků ve složení Michaela Franková, Kristýna Vaľovská, Jan Frank a Arnošt
Schindler, pod vedením zkušené trenérky N. Pézlové v krajském kole dopravní
soutěže mladých cyklistů zvítězilo a postoupilo do celostátního finále, které se
konalo v Brně ve dnech 19. – 21. června.
Ve středu 20. 6. začala soutěž slavnostním zahájením v Areálu dopravní
výchovy a vzdělávání – Riviéra. Hned v úvodu na nás čekala zdravověda, které
jsme se trochu obávali. Byly to však zbytečné obavy, neboť v této disciplíně jsme
uspěli na výbornou. Dalšími soutěžními úkoly tohoto dne byla jízda na dopravním
hřišti podle pravidel silničního provozu a testy z PSP. V testech jsme trochu
chybovali, budeme je muset ještě dopilovat. Jízda na DDH byla mnohem lepší.
Vyzkoušeli jsme si hřiště, které je z poloviny zastřešené. Na odpoledne si pro nás
organizátoři soutěže přichystali relaxační program – projížďku po Brněnské
přehradě. Z paluby parníku jsme zhlédli ukázku záchrany tonoucího, kterou si pro
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nás připravila místní městská policie. Dále následovala návštěva hradu Veveří.
Po návratu do místa ubytování na nás čekala průběžná výsledková listina. V této
chvíli byl náš tým na 2. místě.
Následující den byl připraven na DDH Riviéra čtvrtý soutěžní úkol – práce
s mapou, ve které jsme museli vyznačit nejbezpečnější trasy pro chodce a cyklisty
podle zadání. Po jeho ukončení se všichni soutěžící přesunuli do pavilonu Z na
Brněnském výstavišti, kde nás čekala jízda zručnosti. To je disciplína, ve které jsme
si nejvíce věřili. To potvrdily i závěrečné výsledky soutěže. Po obědě nastalo
dlouho očekávané vyhlášení výsledků. Po urputném souboji stanulo naše družstvo
na stupni nejvyšším. Tím jsme si zajistili postup do evropského finále DSMC – ETEC
2018, které se letos uskutečnilo 6. – 9. září v Maďarsku. Mimořádnou cenu
(horské kolo) ministra dopravy ing. Dana Ťoka si za svůj skvělý výkon v I. kategorii
odvezl reprezentant naší školy A. Schindler, který v průběhu celé soutěže získal
pouhých 11 trestných bodů.
Koncem srpna celý náš tým vyrazil na pětidenní přípravné soustředění
do Nymburka. Zde nás zkušení lektoři připravovali na testy z oblasti pravidel
silničního provozu, trénovali s námi disciplíny, se kterými jsme se v ČR během
jednotlivých kol nesetkali. Také jsme pilovali technické dovednostní triky pro jízdu
zručnosti.
Ve čtvrtek 6. 9. jsme vyrazili vlakem do Budapešti, kde se konal 33. ročník
evropského finále dopravní soutěže mladých cyklistů ETEC (European Traffic
Education Contest) pod záštitou Mezinárodní automobilové federace FIA. Soutěže
se zúčastnilo 23 týmů z celé Evropy. Hned následující den proběhla celá soutěž,
která byla rozdělena do devíti stanovišť. Tři disciplíny byly praktické – jednalo se
o jízdy zručnosti, které byly různě náročné. Zajímavým individuálním úkolem byl
LABYRINT – museli jsme projet předem neznámým dopravním hřištěm v časovém
limitu tří minut. Pokud jsme dodrželi pravidla silničního provozu, vrátili jsme se na
místo, ze kterého jsme vyjeli. Součástí celého klání byla i dvě stanoviště, která
prověřila naše teoretické znalosti z oboru dopravy. V průběhu soutěže jsme prošli
třemi soutěžně-relaxačními disciplínami. Jednalo se o týmové zdobení cyklistické
helmy, sestavení dopravní situace z krychlí a jízdu na trenažeru pro cyklisty, který
se nám velmi líbil.
Na celý sobotní den si pro nás organizátoři soutěže připravili bohatý
doprovodný program. V časných ranních hodinách jsme vyrazili na výlet do
skanzenu (= muzeum v přírodě). Zde jsme si vyzkoušeli sklizeň vinné révy
a následné její lisování. V konečné fázi jsme všichni ochutnali výsledek naší práce.
Pak jsme se vláčkem přesunuli o několik stavení dál, kde na nás v malé světničce
čekala stařenka, která nás učila výrobě a pečení domácího chleba. Poté
následovala hodinová plavba po Dunaji zpět do Budapešti přímo před parlament,
9

který jsme také navštívili. Ve večerních hodinách bylo slavnostní vyhlášení
výsledků. Naše družstvo se v silné konkurenci umístilo na skvělém 5. místě.
Děkujeme všem, kteří nás v našem snažení podporovali. Věříme, že jsme
Českou republiku, Plzeňský kraj, město Černošín i naši malou školu úspěšně
reprezentovali na mezinárodní úrovni.
družstvo mladších žáků s trenérkou

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Vážení spoluobčané,

dnes
bychom
Vám
chtěli
představit nejmladší členy SDH
Černošín a jejich celoroční práci.
Jsou to skvělé děti, které se
navzájem podporují a každá
soutěž je pro ně motivací pro
další práci, aby se posunuly o
další stupínek výše.
Podzimní a zimní příprava našich
dětí probíhá venku, v hasičské
zbrojnici nebo v tělocvičně naší
základní školy. Během roku se
10

účastní množství soutěží – soutěže Plamen, která má dvě části, jednu na jaře
a druhou na podzim. Dále jezdíme na soutěže tachovské ligy v požárním útoku.

Na soutěžích děti musí mít teoretické znalosti, fyzickou a sportovní kondici
a samozřejmě umět pracovat s hasičským vybavením (vázat uzle, zdravověda,
střelba, znalosti použití hasičských prostředků, topografie, závody štafet, požárních
útoků apod.). Takto bych mohla jmenovat spoustu dalších disciplín. Jarní a letní
část nejčastěji probíhá na tartanovém hřišti, kde trénujeme požární útoky. Tímto
musíme poděkovat městu, které nám umožnilo mít u hřiště garáž s vybavením.

A teď si shrneme úspěchy našich dětí ze soutěží a, i když nejsou na stupních vítězů,
musím opravdu říct úspěchy, protože je za nimi vidět obrovský kus práce a posun
závod od závodu. Na našem okresu je velké množství konkurence v dětských
soutěží. Na soutěžích se setkáváme s 15 družstvy, s kterými naše děti soupeří. Pro
nás všechny vedoucí je velkou motivací každá jejich slza z chyby, kterou udělají
a nebo se jim to nepovede podle jejich představ, protože víme, že je to baví a naše
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podpora a práce s dětmi není zbytečná. Do konce školního roku jsme se účastnili
s dětmi 6-ti závodů. Začátek naší sezóny byl v Kostelci, kde se děti umístily na
10. místě, následovaly soutěže v Boru – 8. místo, Brod nad Tichou –
7. místo a Planá – 6. místo. Toto jsou soutěže v požárním útoku a na podzim nás
čeká ještě Stříbro, Kladruby a Chodová Planá. Bohužel o letních prázdninách jsme
dvě soutěže vynechali, protože děti byly na dovolených. Bohužel proto, že na konci
se sezóny se všechny tyto soutěže vyhodnocují dohromady v tachovské lize. Ale
jsou prázdniny a odpočinout si chceme všichni.
Na jaře jsme se ještě účastnili hry Plamen jarní části, kde děti soutěžily
v požárním útoku, požárním útoku s překážkami CTIF, štafeta CTIF a štafeta
4x60 m. Tato soutěž proběhla v Chodové Plané a děti získaly 10. místo. Podzimní
část hry Plamen proběhne na podzim, kde mají děti dvě disciplíny – štafeta
požárních dvojic a závod požární všestrannosti. Opět na konci sezóny se tyto dva
závody hodnotí dohromady.
V září jme byli na
víkendovém
soustředění
v kempu Amerika ve
Františkových
lázních.
Během soustředění jsme
navštívily Aquapark, nejeli
jsme si pouze jen užívat, ale
také se připravovat na
podzimní část soutěže.
Přivezli jsme si s sebou uzle,
hadice, topografické značky,
azimut apod.., dětem se
pobyt moc líbil i když nešlo
pouze o zábavu. Tímto bych chtěla popřát dětem spoustu dalších dobrých
umístění, doufejme časem i na stupních vítězů. Hlavně ať jim vydrží jejich
bojovnost a vytrvalost.
Ráda bych poděkovala městu Černošína a všem členům i nečlenům SDH kteří se
podílejí na naší snaze vytvořit pro děti zajímavý kroužek.
Naše tréninky probíhají každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod. Rádi mezi sebou
přivítáme další nové členy a posilu našeho týmu. Kdykoliv se můžete přijít se svými
dětmi na naše tréninky podívat, a pak se teprve rozhodnout, jestli se k nám
přidáte.
Vedoucí mládeže jsou: Anna Hreusová st., Iveta Šnejdarová, Lenka Kodymová
Za tým vedoucích mládeže Iveta Šnejdarová
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL ČERNOŠÍN
Krásný den/ Ahoj!
hlásíme se po prázdninách, které utekly velmi rychle. Jsme zpět a dokonce
posíleny o dvě nové tanečnice v 11Stars, pět nových tanečnic v LittleStars a celou
novou předškolní taneční skupinku.

Prázdniny znamenaly pro LittleStars odpočinek, nicméně 11Stars trénovaly bez
přestávky dál. Tréninky zůstaly stejně, v pátek od 5 do 7 a i přesto, že nás to někdy
lákalo, zůstat v bazénu nebo venku s kamarády, šlo se trénovat, protože příprava
na další taneční sezonu je velmi důležitá. Protože děvčata trávila prázdniny také
odpočinkem, na dovolených, u prarodičů atp. sházely jsme se v nestálém
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a oslabeném počtu, nicméně i tak nám šla práce velmi dobře od ruky. Na konci
prázdnin jsme měly nakousnuté dvě nové choreografie. První je Irská lidovka
od Eda Sheerana a druhá je moderní skladba od Imagine Dragons.
Na začátku září jsme zahájily svou činnost už zase oficiálně. Jak jsem psala,
skupinka LittleStars nám posílila o pět tanečnic. Děti se budou nyní učit základy
tance a poté začneme tvořit také další choreografii. No, a aby toho nebylo málo,
přibraly jsme ještě jednu taneční skupinku a to jsou úplně nejmenší tanečnice
předškolandy. Zde je to spíše o poznávání, hraní a zkoušení. Skupinku předškoláků
dostala pod patronát Hanka Merglová. Zbylé dvě skupinky – LittleStars a 11Stars –
zůstávají pod mým vedením.
Co nás čeká a nemine?
Co se týče taneční skupiny 11Stars máme z kraje září nasmlouvaná vystoupení.
V říjnu nás čeká soustředění, v listopadu a prosinci další vystoupení. Přelom roku
a Nový rok bude ještě ve znamení vystoupení. V únoru pak další soustředění
a příprava na březnové taneční soutěže. Jelikož si děvčata přejí jet na taneční
soutěže do Klatov a Chebu, tak se budu snažit jim toto přání splnit a ještě bych
ráda zkusila nějakou další soutěž, kterou si vybereme. To máme březen. V dubnu
nás čeká Pouť sv. Jiří v Černošíně. V květnu nás čeká velká událost a to TANEČNÍ
VEČER POD ŠIRÝM NEBEM. Jelikož letošní taneční večer byl úžasný, rozhodla jsem
se, posunout akci ještě o level výš. Tak uvidíme, zda se to povede.
Rády bychom vás také pozvaly 17. 11. 2018 od 21:00 hod. na černošínskou zábavu
ve stylu „Divoký západ“, kde zatančíme PREMIÉROVĚ svoji novou choreografii
Nancy Mulligan.
Budeme velmi potěšeny, když si uděláte čas a přijdete se podívat na kterékoliv
z našich vystoupení!
Co se týče skupiny LittleStars a předškoláčků, tak ty čekají tréninky, tréninky
a tréninky. V prosinci nachystáme Vánoční hodinu pro rodiče. V dubnu Pouť
a v květnu již zmiňovaný Taneční večer pod širým nebem.
Závěrem bych chtěla popřát všem svým dětem / tanečnicím mnoho tanečních
úspěchů v nové sezoně, pevné nervy a velkou píli.
Rodičům bych ráda poděkovala za trpělivost a ochotu, také za bezva kolektiv
a spolupráci.
Sledujte naši práci na Facebookových stránkách:
11Stars nebo Veru Merglová
Děkujeme! A přejeme hezké podzimní dny.
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Veronika Merglová

FOTBAL

Stejně jako je podzim v plném proudu, tak i členové Sokola nezahálí. Fotbaloví
sokolíci ukončili jarní část sezony na 10. místě a udrželi se v TaNET Okresním
přeboru mužů. Nový ročník soutěže odstartoval na konci prázdnin. Z vyšší soutěže
k nám sestoupilo mužstvo Boru. Naopak postup z III. třídy slavily družstva Kladrub
a Sulislavi. Kuriozitou letošního ročníku je mužstvo Rozvadova. To se před sezonou
přihlásilo do soutěže a ještě před prvním utkáním se stihlo odhlásit. Takže všechny
týmy mají jeden víkend volný. Dále pro přehled uvádím tabulku s rozpisem
podzimní části soutěžního ročníku 2018 – 2019. Jak můžete níže vidět, kluci začali
sezónu velmi dobře. Prohráli pouze zápas na půdě favorizované Studánky. O tom,
zda v tomto vítězném tažení pokračují, se přijďte sami přesvědčit, rádi Vás
přivítáme na domácích zápasech.
Přehled podzimní části soutěže:
13. kolo Černošín - Přimda
1. kolo Rozvadov - Černošín
2. kolo Černošín - Lom
3. kolo Studánka A - Černošín
4. kolo Černošín - Kostelec
5. kolo Bezdružice A - Černošín
6. kolo Černošín – K. Lázně A
7. kolo Kšice A - Černošín
8. kolo Černošín – Bor A
9. kolo Kladruby - Černošín

NE
SO
SO
SO
NE
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3:2
zrušeno
3:2 po penaltách
6:2
6:2
23.9. v 15:00 hod
29.9. v 16:00 hod
6.10. v 16:00 hod
13.10. v 15:30 hod
21.10. v 15:00 hod

10. kolo Černošín – Stříbro B
11. kolo Částkov A - Černošín
12. kolo Sulislav - Černošín

SO 27.10. v 14:30 hod
NE 4.11. v 14:00 hod
SO 10.11. v 14:00 hod

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

STOLNÍ TENIS
Stolní tenisté
se věnovali
hlavně
tréninku a
na sezonu
2018 - 2019
se připravovali
individuálně.
Okresní
přebor mužů
startuje na
konci
září
a pečlivě se
na
něj
připravujeme. To mládež svou sezonu již
zahájila. Krajské i republikové turnaje začaly na
začátku září. První republikový turnaj se konal
v Praze 8.9.2018 a naším jediným zástupcem byl
Vašek Myška v kategorii dorostenců. Ačkoliv byl
jeho výkon na dobré úrovni, nakonec se mu
nepodařilo postoupit ze skupiny. Chuť si spravil
15.9.2018 v Plzni na Krajském bodovacím turnaji. I když ho na úvod turnaje
potrápily velké zdravotní problémy, dokázal v B divizi vybojovat druhé místo, když
až ve finále podlehl favorizovanému Denisovi Kunclovi z plzeňského Sokola. Dále
budeme pilně trénovat a účastnit se turnajů.
V. Myška
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ČESKOBRATRSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV
SLOVO FARÁŘKY
My jsme před tebou jen hosté a příchozí jako všichni naši otcové. 1Pa 29,15
Po roce jsme si tento verš opět připomněli. Začíná ním Almanach, který
černošínský sbor vydal vloni na podzim ke svému 70. výročí a který je ke shlédnutí
spolu s expozicí o evangelících v Muzeu Města Černošína. V souvislosti
s černošínským sborem tento verš v Almanachu mluvil o minulosti reemigrantské,
o původu mnohých rodin na Tachovsku, které z vlasti nuceně odešly po Bílé hoře
a po staletích se do ní opět vracely při osidlování pohraničí.
Podobnou zkušenost stěhování neměli pouze reemigranti, ale také mnozí jiní, ať
už jde o ekonomickou migraci Čechů do zahraničí za první republiky, politickou
emigraci poúnorovou nebo posrpnovou za totality nebo opět ekonomickou
migraci po otevření hranic se Západem, kdy mnozí z nás odešli „za lepším“.
Od stěhování národů v 6. st.n.l. až po dnes zkrátka známe přesuny lidí po celé
Evropě i po světě.
Takovým úvodem začal své vyprávění host našeho sborového dne v neděli
16. září 2018 farář Tomáš Matějovský z Děčína. Připojil právě onen citát z Bible
a mnohé další o hostech v našich branách a o nás jako hostech v cizích zemích.
Vyprávěl nejen o hostech v dějinách, ale také o hostech dnešních, kdy na
liberecku pracoval se zcela konkrétní rodinou uprchlíků, jejichž osudy a zvyky nám
přibližoval. Zajímavá pro něj jako křesťana byla zkušenost, jak opravdově i mladé
generace těchto lidí prožívají svou víru navzdory tomu, že se pohybují v prostředí,
kde je jakoby nikdo nehlídá a mohli by se náboženských zvyklostí vzdát, podobně
jako tomu činili mnozí mladí křesťané, když odešli ze svých rodných domů
za vzděláním a prací do města.
Právě v tom Tomáš Matějovský vidí něco důležitého: naše společnost vyklidila
pozice a vyprázdnila veškeré tradice a náboženské zvyklosti. Navzdory tomu se na
křesťanské hodnoty mnozí radikálové rádi odvolávají. Ale jde jen slova bez
obsahu, protože ve skutečnosti již žádné křesťanské hodnoty neuznáváme a svým
dětem nepředáváme. Proto nejsme schopni konkurovat nebo vést dialog
s kulturou, která je stále živá a plná opravdového prožívání. Zároveň pouze
dialog o našich hodnotách a ukázka, co znamená křesťanské milosrdenství v praxi,
třeba tím, že pomůžeme rodině přistěhovalců vyřešit problémy, se kterými si
v cizím prostředí neví rady, je něco, co tyto lidi přivádí k úctě a respektu před
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kulturou, do které vstoupili. Násilí naopak plodí vždy jen násilí. Opět vzpomeňme
na všechny naše předky, kteří odešli do západních zemí, byli tam přivítáni
s pochopením a svou novou vlast přijali za svou a snažili se ji tím spíše rozvíjet
a být užiteční.
Letos slavíme sto let republiky a Českobratrská církev evangelická slaví sto let od
svého založení. To je spousta důvodů přemýšlet nad tím, co všechno jsme zažili
a jakou moudrost si z toho chceme odnést a předat dál. Svět před sto lety byl
zcela jiný než je dnes. A jaký bude za sto let? Jistě zcela jiný. Naši předci by nebyli
schopni odhadnout, co nás čeká a my nejsme schopni odhadnout, co čeká naše
potomky za sto let. Jediné, za co zodpovídáme a jsme schopni ovlivnit, je naše
rozhodování teď a tady.
Jaké jsou tedy naše hodnoty, podle kterých se budeme rozhodovat? Projeví se na
tom, jak se postavíme
k lidem, kteří jsou
v podobné situaci,
jako byli mnozí před
námi a budou mnozí
po nás. Buď s vírou,
nadějí a láskou nebo
v duchu nějakých
jiných hodnot.

Ilustrace: I. Noble, Mojžíš a hořící keř
Litografie pražské výtvarnice prof. Ivany Noble, PhD. jsou k vidění a zakoupení
na evangelické faře (Husova 249, Černošín).
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MO STP
Zdravím všechny čtenáře Zpravodaje, můj poslední příspěvek končil květnovým
výletem do Prahy, potom jsme navštívili začátkem července firmu Ekodepon,
protože většina z nás si neuměla představit, co se děje s odpadem, který je
odvezen na skládku, jak se tam třídí, balíkuje a odváží ke zpracování. Asi všechny
nás překvapila hora netříděného odpadu, a je to vlastně vizitka našeho nezájmu
o životní prostředí, protože podle mého názoru by polovina té hromady by mohla
skončit v tříděném odpadu, jen kdybychom se snažili vytřídit co se má.
Poslední týden v srpnu jsme pořádali rekondiční pobyt v lázních Poděbrady,
kterého jsem se ze zdravotních důvodů neúčastnila a tak předávám slovo paní
Chlebečkové, která Vám, kdo jste se nezúčastnili, přiblíží hezký týden v lázních.
Eva Viačková

Rekondiční pobyt v Poděbradech.
Na poslední srpnový týden jsme pro naše členy zajistili pobyt v lázních
Poděbrady. Ráno v sobotu 25.8.2018 jsme natěšeni čekali na příjezd autobusu.
Cestu do Poděbrad využijeme návštěvou zámku Zbiroh. Je tam zajištěna prohlídka
zámku, kde mnozí z nás ještě nebyli. Prohlídka zámku byla zajímavá a zámek
i okolí zámku upravené a pěkné.
Poděbrady - náměstí s mosaznou sochou krále Jiřího z Poděbrad
- zámek s expozicí o životě krále Jiřího a jeho rodiny
- lázeňské parky s léčebnými prameny
Vše jsme postupně navštívili a poznávali Lázně Poděbrady nám nabízejí plavbu
lodí po Labi, proti proudu na soutok s řekou Cidlinou, nebo po proudu do města
Nymburk. Projížďky vláčkem okolo řeky Labe a hlavně nádherné parky.
Pobyt v lázních jsme využili k léčebným procedurám, masážím, pobytem v solné
jeskyni a pod. Procházky v parcích a ochutnávání léčebných pramenů patřili
k oblíbeným činnostem.
Těšili jsme se na výlet do Kutné Hory a okolí. Na tento poznávací výlet jsme jeli
autobusem v úterý 28.8.2018. Objednaný průvodce pan L. Krátký na nás čekal
v obci Grunta asi 2 km od Kutné Hory. V obci Grunta jsme měli možnost si
prohlédnout novogotický kostel z přelomu 19. - 20. stol. s nádhernými secesními
malbami. Bohužel v 90 letech byl několikrát vykradený.
Dále jsme pokračovali do Kutné Hory - Sedlec, kde jsme obdivovali nejstarší
katedrálu v Evropě (Nanebevzetí P. Marie), která byla za husitských nepokojů
vypálena a v 18.stol. obnovena podle návrhu mistra J. B. Santiniho-Aichla.
Je obrovská a nádherná.
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Dále jsme se podívali do kostnice, (někteří tam nechtěli jít), je také upravena dle
návrhu J.B. Santiniho, kosti z mnoha tisíc lidí umně poskládány do tvarů pyramid,
znaků a lustru.
Kutná Hora je především chrám sv. Barbory. Je to nádherná památka založená ve
14. stol. a dokončená až v roce 1905. Tento chrám se musí vidět, nedá se popsat.
Uvedené památky v Kutné Hoře jsou zapsané v seznamu památek UNESCO.
V Kutné hoře je ještě mnoho památek okolo nichž jsme prošli. Jezuitská kolej,
Vlašský dvůr s mincovnou, klášter Voršilek a mnoho jiných zajímavých staveb jsme
bohužel nestačili navštívit. Průvodce pan Krátký nám o nich podrobněji a poutavě
vyprávěl.
Po návratu do Poděbrad jsme se zbytek pobytu věnovali posílení našeho zdraví,
léčebným procedurám, procházkami v parcích a poslední den pobytu i kultuře,
neboť v lázních byl festival, různé produkce hudebních skupin s hosty.
Z Poděbrad a okolí odnášíme krásné zážitky a těšíme se na příští ozdravný
pobyt.
Anna Chlebečková

KRÁSNÝ POZDRAV, DRAZÍ SPOLUOBČANÉ Z KRÁSNÉHO ÚDOLÍ
Jak již bývá zvykem, tak jsme jaro
zahájili stavěním Máje, jakož to
součást
Music
Párty
2018.
Odpoledne jsme zahájily dětskou
disco a soutěže, jinak jsme opět
v hojném počtu hlídali až do ranních
hodin. V červnu jsme jako vždy měly
pouťové opékání a pomalu jsme se
připravovali na Červencové dětské
disca, pochod Nad Šontálem straší,
Sejdeme se u muziky, kde jsme
přivítali Harmonikáře z Tachova,
Madmen Rock, MM Music, Peří a jeho kytara a V. Myška ml. za rad a pomoci
Dj Nedvěda, vše jsme ukončili Slavnostmi piva, kde jsem trochu přecenil čtení
Tachovského deníku a Černošínského zpravodaje, sešlo se Vás méně, ale bavili
jste se a to je hlavní. Za to vše děkuji učinkujícím, pomocníkům z řad občanů
Krásného Údolí, členům spolku a hlavně Městu Černošín.
Naši členi kandidují v komunálních volbách do zastupitelstva města a těší se Vaší
podpoře v řadách ,,Za město dětí neznající nudu"
A to je z Krásného Údolí asi tak vše.
S pozdravem předsedy ,,Spolku Za Krásné Údolí“ V. Myška
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KOSTEL SE OPĚT PYŠNÍ VRCHOLOVOU OZDOBOU
Černošínský kostel sv. Jiří se konečně dočkal svých věžních ozdob. Ty byly
sundány před rokem, neboť jejich technický stav byl nevyhovující a hrotnice, která
držela věžní ozdobu, byla úplně ztrouchnivělá a hrozilo, že neudrží několik desítek
kilogramů těžkou ozdobu a kopuli.
Na tento stav upozornila snad boží prozřetelnost, neboť do vrcholu uhodil blesk
a při opravě nahnuté ozdoby se přišlo na špatný stav hrotnice – tedy dřevěného
držáku.
V pondělí 23. července došlo k otevření nalezené kovové schránky, kterou dělníci
našli v dutině kopule. Ta obsahovala dokumenty z let 1963 a 1996. Nyní byli
doplněny aktuálním výtiskem Tachovského deníku, kopií smlouvy o předání
kostela městu Černošínu, peníze, pohlednice a další tiskoviny. „Budoucí generaci
přikládáme kopii smlouvy o předání černošínského kostela sv. Jiří od církve městu,
současné fotografie, dnešní tachovský deník s datem 23. července 2018, letáčky,
a nějaké peníze, dokonce i gastroturku, třeba budoucí generace zaujme. A už vše
půjde vzhůru a není to zrovna jednoduchá práce,“ uvedl starosta Černošína
Miroslav Plincelner.
Celá akce trvá několik dní, jak vysvětlil
pracovník firmy, která zakázku provádí,
Michal Tintěra. „Asi tři dny probíhají přípravy
na upevnění a úpravy hrotnice. Pak nám
skoro dva dny zabere samotné umístění. Musí
přijet speciální vysokozdvižná plošina, dojde
na demontáž staré ztrouchnivělé hrotnice.
Upevníme novou z modřínového dřeva,
až se osadí, dojde k oplechování měděným
plechem. Na tu se pak nasadí báň, do které se
vloží schránka s poselstvím. Nakonec pak
dojde k osazení vrcholové ozdoby. Nahoře
pracujeme jen ve dvou lidech a není to úplně
snadné, každá ta věc váží desítky kilogramů
a pracujeme ve výšce čtyřiceti metrů,“ uvedl
Tintěra.
Podobné zakázky prý ale nedostávají často. „Je to spíše kuriozita. Takovou práci
děláme teď asi tak po patnácti letech. Podobnou jsme dělali ve Stříbře, když se
opravovala střecha kostela Všech Svatých, to bylo kolem roku 2003. Od té doby
ne,“ řekl Michal Tintěra.
Martina Sihelská
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KULTURA
Hawaii párty

Poslední červencovou sobotu se na farní zahradě uskutečnila HAWAI PÁRTY.
O zajištění a uspořádání akce se zasloužilo Město Černošín, Motorest Vlčák
a kolektiv nadšenců z Černošína a okolí. Počasí akci přálo a dalo by si říct, že bylo
totožné jako na Hawaii. Výzdoba byla velmi autentická a veselá, s tematickými
dekoracemi nám pomohla místní mateřská škola. Děti nám vyrobily krásné rybičky
a palmy. Nechyběla pláž, coctail bar a pohodlná křesla vystlaná polštáři.
DJ Prazdroj vytvářel svým bohatým playlistem skvělou taneční atmosféru. Zatančit
si mohl opravdu každý. Vystoupily také stříbrské SilverGirls pod vedením Jitky
Zaoralové. Děvčata zatančily choreografii Lets get started it a sklidila nemalý
potlesk. Desátá večerní patřila černošínské taneční skupině DanceStars pod
vedením Veroniky Merglové. Tanečníci zatančili choreografii Hawaii dance.
A půlnoc? Ta patřila duu ,,Kamélie“, které přijely ze svého turné z NDR. Akci
navštívilo přibližně 350 návštěvníků od dětí po starší generace. Složení
návštěvníků bylo opravdu hodně rozmanité. Za pořadatele bychom rádi všem
poděkovaly. Věřte, že připravit akci tohoto typu není vůbec snadné. Je zapotřebí
mnoho času, nadšení a dobrovolníků, kteří rádi pomohou. Ale, když jsme viděli
kolik Vás přišlo se pobavit, zatančit nebo jen tak posedět s přáteli, měli jsme
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ohromnou radost, že naše práce a snaha byla oceněna tím nejlepším způsobem –
Vaší návštěvností a chutí si užít společně krásný letní večer. Děkujeme.
A pokračujeme dál, 17. 11. 2018 se můžete těšit na taneční zábavu ve stylu
Divoký západ. Předprodej vstupenek od 1. října 2018 v Motorestu Vlčák nebo
Informačním centru Černošín. Těšíme se na Vás.
Martina Janotová

Ze Dne řemesel

V sobotu 18. srpna se v
černošínské muzejní zahradě konal
Den řemesel. Ten návštěvníkům
nabídl podívanou do historie
řemesel,
taneční
vystoupení
v dobových kostýmech, mistra
biče. Navíc si každý mohl vyzkoušet cokoliv, v nabídce byly i zajímavé workshopy.
„Kdo chtěl, mohl si zkusit výrobu ze šustí, psaní starým způsobem, přímo brkem,
byla zde možnost linorytu, korálkování a další workshopy,“ uvedla Zuzana
Vávrová.
Na Den řemesel se vydala také místní Jana Valovská. „Mně se tu moc líbilo,
nakoupila jsem si domů různé dobroty, perníčky, ale také zápichy do květináčů,
zvonečky. Dostala jsem keramického ptáčka, potkala tu spoustu přátel. Akorát je
velké horko, ale v příjemném zázemí pod stromy, takže jsem spokojená,“ uvedla
Valovská z Černošína.
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V programu byla i přehlídka dobových kostýmů, které šije Jarmila Teplá z Cebivi.
„Přivezla jsem do Černošína kolem dvou desítek kostýmů. Předváděly je děvčata
od nás z Cebivi. Jsou moc hodné, pomáhají mi kdykoliv potřebuji. Za to jim moc
děkuji,“ uvedla tvůrkyně kostýmů.
Akce se dle pořadatelky povedla. „Myslím, že každý se tu mohl vybrat to, co jej
zajímalo. Ať už v programu nebo v tvůrčích dílnách. Moc děkuji všem, co se na akci
podíleli, městu Černošínu, Mikroregionu Konstantinsko-lázeňsko i všem dalším,“
dodala Vávrová.
Video můžete shlédnout v muzeu nebo
zde: https://www.youtube.com/watch?v=SbE80w7LSKQ&feature=youtu.be
Martina Sihelská

V muzeu je háčkovaná výstava
Háčkovaní lvi, šneci, medvídci, ale také kočky, postavičky i pokémon pikachu, to
vše je od soboty 15. září k vidění v černošínském muzeu pod názvem Něžně
háčkovaný čas. Zvířátka přinesly do muzea ženy, které s oblibou háčkují a umí
z příze v podstatě vykouzlit cokoliv, jako například Jiřina Honomichlová
z Černošína. "Mám
ráda ruční práce,
nejenom háčkování.
Dala jsem do muzea
tašku zvířátek, ale
oslovily mě ještě další
ženy, a tak máme
výstavu společnou,"
říká Honomichlová.
Nikdo
neví,
kde
vlastně
háčkování
vzniklo, v encyklopedii najdete pouze
údaj, že o původu nejdou žádné spolehlivé údaje, a že podle některých domněnek
by tato technika mohla pocházet z Tibetu nebo z Číny. Každopádně, i když je
původ nejasný, obliba háčkování je zjevná i v dnešní době.
Výstava v černošínském muzeu potrvá do 31. října
a je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
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Martina Sihelská

Amatérští dokumentaristé natočili další sérii o hradech
Pověsti a záhady českých hradů. To je nový televizní seriál, který na počátku
letošního roku představila médiím dvojice Libor Marek a Pavel Kučera. Velice
rychle si našel cestu k divákům, a to díky zajímavému
scénáři. Po prvních osmi dílech se milovníci záhadného vyprávění dočkají dalšího
přídavku v podobě nových osmi dílů. Ty se budou pravidelně vysílat středy od
15.25 hodin a v repríze pak soboty ve 21.30 hodin, jak uvedl Libor Marek. Půjde
zatím o sedm hotových filmů, osmý právě dokončujeme. Na Tachovsku bude
zřejmě vítaný hlavně film o hradu Volfštejně, ten je v programu na pořadí pátý.
Jinak diváci si samozřejmě mohou vše najít v televizním programu
Od středy 19. 9. se na CS film můžete podívat na starobylou Prácheň
u Horažďovic. Začátek 15:25. Repríza je k vidění každou sobotu na TV Kino Svět
od cca 21:30.
Druhý díl se bude věnovat Starému Herštejnu u Poběžovic (26. 9. a 29. 9)
a třetí hradu Krašov ( 3.10. a 6.10.), kde jsem byla s fotoaparátem filmařům stále
v patách.
Čtvrtý díl zavede diváka na Týřov u Skryjí (10. 10. a 13 .10.)a pátý díl by si neměli
nechat ujít obyvatelé z Černošína. Proč? Hrad Volfštejn bude v televizi,
v televizním seriálu (17. 10. a 20. 10.). Přesný datum i čas najdete v TV
programech nebo na internetu počátkem října. Scénárista a moderátor Libor
Marek dále prozradil, že šestý díl bude vyprávět o Valdeku v Brdských lesích
(24. 10. a 27. 10.) a sedmý díl se zaměří na osudy královského Žebráku. (31. 10.
a 3. 11.)
Poslední osmý díl druhé série se teprve bude natáčet a Pavel Kučera se
svou kamerou zachytí Klenovou u Klatov.
Martina Sihelská

Milí čtenáři,

děkujeme vám všem za přízeň našemu malému muzeu. Letošní rok jste jste si užili
přednášek, například lodního důstojníka Petra Soviče, o historii českého skla vám
přednášel Lukáš Milota, o cestování v Gruzii vám vyprávěl Dalibor Bartoš. Viděli
jste výstavy andělů, fotografií, českého skla z Annína, staré bižuterie z dob našich
babiček, ale také i medvídky z doby předválečné i po. Nyní muzeum hostí křehkou
háčkovanou krásu a už se připravuje na výstavu fotografií z okolí Vlčí Hory od pana
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Tréglera, který navíc bude o naší krásné přírodní lokalitě vyprávět v muzeu dne
10. listopadu od 17 hodin. Po této výstavě začne v prosinci výstava zvonečků.
Připravujeme také pro vás zimní kurzy domácího vyrábění, kde se budete moci
naučit dle zájmu, háčkování a pletení vánočních ozdob, výrobu krajek, drhání
a další - dnes už opomíjené - domácí výrobní procesy. Lektorkou bude Alžběta
Stehlíková, která získala certifikát domácího výrobku ze Západu Čech.
Další rok přinese autorská čtení například herce, muzikanta a skladatele Petra
Baťka, cestovatelskou přednášku a mnoho výstav, například panenek, modelů
autíček, knoflíků a dalších, nechte se překvapit. Každopádně knoflíky ještě stále
pro připravovanou výstavu sbíráme a uvítáme i další tipy na výstavu!
Máme radost, že k nám občas i zavítají lidé, kteří chtějí pustit dokument z jejich
rodných míst či sami nám nabídnou zajímavé předměty do muzea. Moc za tuto
přízeň děkujeme!
Přejeme všem krásné Vánoce, ať vám doma cinkají zvonky štěstí, stejně tak, jako
budou od 15. prosince u nás v muzeu.
Martina Sihelská

Kulturní akce podzim 2018
Od 15. 9 do 31. 10. Výstava háčkovaný svět - zvířátka, dečky a další háčkované
věci od černošínských žen i z okolí. Denně v muzeu od 10 do 16 hodin
10. 11. Přednáška o Vlčí Hoře a jejích zajímavostech - přednášet bude předseda
Základní organizace Českého svazu ochránců přírody v Plané pan Miroslav
Trégler. Koná se v muzeu od 17 hodin. Přednášku doplní výstava fotografií okolní
přírody
16. 11. Lampionový průvod pro děti, dětská disco, na sále KSC Vlčák
17. 11. Taneční zábava ve stylu ,,Divoký západ“, na sále KSC Vlčák
2. 12. Adventní trh, rozsvícení vánočního stromu
8. 12. Mikulášská besídka, na sále KSC Vlčák
12. 12. Vánoční beseda s důchodci, v klubu čp. 24
15. 12. Zahájení výstavy zvonečků - Nejen vánoční výstava - zvonečky můžete
nosit do muzea do 9. 12. - podepsané celým jménem
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ROZHLEDNA ANO, NEBO NE?
Tímto tématem se jako zastupitelka a zároveň jako občanka zaobírám
poslední rok velmi často. Z pozice zastupitelky rozhlednu vidím jako projekt, který
jak svým finančním rozsahem, tak i stavebně přesahuje hranice našeho městečka.
Pokud se někdo rozhodne pro tak velký projekt, ale nepřipraví si podklady, které
jsou nutné pro jeho schválení a případně i realizaci, tak se nesmí divit, že se strhne
diskuze a někdy i občanská revolta. Tu by mělo představovat vyhlášení referenda.
Otázka rozhledny ano, nebo ne mě opravdu znepokojuje. Vzhledem
ke skutečnostem, že již byla podána žádost na stavební úřad na územní
rozhodnutí k navržené studii, je jediným možným řešením vyhlásit k této otázce
referendum.
Během roku jsme se snažili na zasedáních vysvětlit, že nejsme proti
výstavbě rozhledny. Konstatovali jsme, že chceme pouze dát občanům na výběr,
jak bude rozhledna na Vlčí hoře vypadat a to v rámci výběrového řízení projektu.
Během roku se událo hodně věcí, a protože všechny prostředky z pozice
zastupitele byly zamítnuty, rozhodli jsme se pro podpisovou akci na podporu
vyhlášení referenda ve věci výstavby rozhledny dle projektu pana ing. arch.
Oldřicha Hyska, s názvem „Schody do nebe". Podařilo se nám oslovit více než 350
občanů. Z tohoto počtu jich 331 bylo pro vyslovení svého názoru k tématu
rozhledny v referendu. Jestli pro stavbu, nebo proti je v této chvíli nepodstatné.
Mnohem důležitější je fakt, že se sami občané chtějí podílet na vývoji nových
projektech a spoluvytvářet tak své místo k žití. Bohužel i po podání žádosti na
Městský úřad v Černošíně se ukázalo, že slušné jednání je hlavním problémem
celé kauzy. Žádost byla podána elektronicky prostřednictvím datové schránky dne
3. srpna 2018 a následně v písemné formě 9. srpna téhož roku.
Stalo se, že podpisové archy neobsahovaly povinný údaj, datum narození.
Prostřednictvím paní účetní, (která na úřadě vykonává pravděpodobně funkci
referentky správního odboru), nám bylo oznámeno ve formulaci cirka 5 vět, že
podání se zamítá a referendum se konat nebude. Paní účetní-referentka však
zapomněla doplnit, dle jakého paragrafu a zákona jsme nesplnili kritéria podání
žádosti. Pouze jsme se dozvěděli, že byla žádost konzultována s Ministerstvem
vnitra, konkrétně s Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. Samotný výklad
zamítnutí nám již zaslán nebyl.
Ráda bych formou tohoto příspěvku Vám občanům sdělila, že ačkoliv se
v žádosti vyskytla chyba, podstatnější zjištění je, že občané projevili vůli se
o problematice rozhledny bavit. Při samotných setkání bylo důležité si vysvětlit,
jak na celou věc lidé nahlíží. Zjistilo se, že občané mají potřebu vyjádřit názor a že
pokud na Vlčí hoře chtějí rozhlednu, tak takovou, která bude za rozumnou cenu
a v souladu s místní přírodou.
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Aktuálně se řeší cestovní ruch v regionu. Nová rozhledna by měla
nabídnout potenciální rozvoj tohoto odvětví. Můj osobní názor je, že by bylo
mnohem efektivnější, kdyby se veřejné prostředky z rozpočtu města investovaly
do historických památek, která jsou ve vlastnictví města a u kterých se bohužel
nehledá jejich potenciál, jako je například hrad Volfštejn. Za dobu mého působení
v zastupitelstvu jsem se nesetkala s žádnou větší podporou pro zvelebení této
památky. I kulturní akce, které měly svůj věhlas a na které se návštěvníci
Černošína těšili, jsou již minulostí. Veškeré aktivity se přesunuly do centra města
na faru a hrad zůstává opomíjen.
Závěrem bych Vám ráda prezentovala malou ukázku toho, jak to může
fungovat a jak to skutečně funguje mimo naše hranice. Hned za hranicemi
v oblasti Bavorska se nachází v lese ve výšce 912 m rozhledna, která může být
inspirací i pro naše zastupitele. Dle mého názoru je toto dílo dobrou ukázkou
toho, jak můžeme skloubit dobrý záměr a přitom zůstat citliví k místní přírodě.
Závěrem bych ráda vyslovila jedno přání. Blíží se volba nových
zastupitelů, a tak prosím, zvažte dobře svůj hlas. Snažte se vybrat takové
reprezentanty, kteří se své role zhostí hlavně ve prospěch Vás občanů, budou Vám
naslouchat a o závažných otázkách budou společně veřejně diskutovat.
Jiřina Vladařová, zastupitelka města

Rozhledna v Bavorsku
28

PROČ / ZATÍM / NEBUDE REFERENDUM?
Městský úřad obdržel začátkem srpna 2018 návrh přípravného výboru na konání
místního referenda ve dnech 5. a 6. 10. 2018. Referendum se mělo týkat návrhu
stavby rozhledny na Vlčí hoře.
Vzhledem k tomu, že referendum je vážná věc a také, protože s konáním referenda
nemáme dosud žádné zkušenosti, poslali jsme návrh i s přílohami na Ministerstvo
vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly k posouzení, kontrole
a vyjádření. Dne 15. 8. 2018 přišla odpověď v níž je tento závěr:“ Můžeme uzavřít,
že návrh na konání místního referenda nebyl podán v souladu se zákonem
o místním referendu“.
V návrhu bylo několik zásadních chyb, kterých by se zcela jistě organizátoři
nedopustili, kdyby si řádně a s porozuměním Zákon o místním referendu
č.22/2004Sb., přečetli.
1 / Jak už bylo výše uvedeno návrh nebyl podán v souladu se zákonem o místním
referendu, ale podle zákona o právu petičním č.85/1990 Sb., na ten se přípravný
výbor/organizátoři akce/ pro konání referenda odvolává.
2 / Na podpisových listinách/na každé listině / mělo být podle § 11 odst. 1
uvedeno toto:
a / území,
b / znění otázky,
c / jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresy
d / upozornění v přesném znění: „Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na
konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není
oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové
listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který může být uložena
pokuta do výše 3 000,- Kč“
Vzpomeňte si, vy, kteří jste podepisovali, byly tam všechny tyto údaje?
3 / Další pochybení - na podpisových arších nebylo u podepsaných osob uvedeno
datum narození.
v§ 11 odst. 2 se píše: “Oprávněná osoba podporující konání místního referenda
uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí
vlastnoruční podpis“.
4 / V připojené petici nebylo dost podpisů osob, které by podepsaly podporu na
konání místního referenda.
§ 8 odst .2 „Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým
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podpisem alespoň v obci nebo v její části…. do 3000 obyvatel 30 % oprávněných
osob.“
V případě našeho města by to mělo být 349 osob, v petici však bylo pouze
331 podpisů, chybělo 18 podpisů, v případě, že by všechny osoby uvedly správné
a úplné údaje.
Co si myslet o zodpovědném přístupu organizátorů akce, když si nespočítají,
kolik vlastně podpisů potřebují?
§12odst. 4 „Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání
zastupitelstvu obce na jeho nejbližší zasedání“.
Návrh nebyl bezvadný, naopak bylo v něm, jak nyní dokládám, několik dosti
závažných chyb a bylo jasné, že přístup organizátorů postrádal důslednost,
zodpovědnou teoretickou přípravu, i s ohledem na závěrečné stanovisko
Ministerstva vnitra ČR - rada se jím nezabývala.
§21 odst.2 „Starosta obce stanoví 25 dnů přede dnem hlasování minimální počet
členů okrskové a místní komise…“
Jak by mohl starosta stanovit počet členů komise 25 dnů předem/tedy před
konáním referenda t.j. 10.9.18/, když by se referendum mělo konat 5.a 6. 10.
a zastupitelstvo obce, které mělo rozhodnout o konání referenda se mělo konat
20. 9. 2018?
§21 odst.3 „... členy komisí je třeba delegovat nejpozději 15 dnů před dnem
hlasování.“
Opět termín, který nelze stihnout, když počítáme, že zastupitelstvo se konalo
20. 9. večer, od 21. 9. do 4. 10. je to 14 kalendářních dnů.
Referendum je závažná věc, musí se připravit s náležitým předstihem, občanům se
musí předložit dostatek pravdivých a ucelených informací, musí mít čas věc
promyslet a pak se rozhodnout. Je správné, že se občané mají možnost vyjadřovat
k tomu, co se v obci děje nebo chystá. Referendum se může konat v dalším
období. Jen je škoda, že nedůsledným přístupem organizátorů této akce může být
v budoucnu narušena důvěra lidí a už se příště nezapojí.
A ke zdárnému průběhu stačilo jen málo, začít o nějaký měsíc dřív, pořádně číst
a počítat.
D. Varousová, místostarostka
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství
Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102
Prodám RD 2 + 1 v Lomu u Benešovic

velké podkroví, sklepy, stodola, pozemek 300 m2
Topení na tuhá paliva, voda obecní, elektř. 220 i 380 W
Výhodná poloha u D5, exit 119. Udržovaný.

Tel.: 604 528745, Jana Johnová
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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.
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