Vážení spoluobčané
Přestože se zdá, že městečko žije poklidným koloritem, čeká
nás mnoho úkolů a restů, které je třeba řešit a dovést
ke zdárnému konci. Jsme zase o další kousek starší, paní zima
se sice brání předat svoji vládu, ale jaro už voní ve vzduchu. Zimní spánek bude
za chvilku střídat jarní únava, ale nás všechny čeká v oblasti dalšího rozvoje obce
ještě mnoho práce.
Shodou náhod píši tento článek po zasedání zastupitelstva města, na kterém se
konečně schválil plán investičních akcí na rok 2018, který byl prezentován již
v minulém čísle Zpravodaje. Vím a uznávám, že cíl je nastavený hodně vysoko a
opravdu bude co dělat. Problém je jenom v tom, že rok je opravdu krátký.
Soustavně se připravují podklady pro získání povolení a stanovisek potřebných
ke zdárnému zahájení plánovaných akcí. Mnohdy déle než trvá samotná realizace
díla.
Věřme, že vše dobře dopadne a podaří se nám uskutečnit podstatnou část našich
investičních plánů. Pokud se bude dařit a úspěšnost bude jako v letech minulých,
posune se Černošín opět o ten svůj neměřitelný kousek vpřed.
Jsem opravdu rád, že účast občanů na jednání má zvyšující se tendenci, což beru
jako doklad toho, že dění v obci a její budoucnost není jen na bedrech zastupitelů.
Zapojení občanů do věcí veřejných je snem mnoha obcí a měst. Budu rád, když se
Černošín bude budovat společnými silami. Vím, že se za uplynulá léta mnoho věcí
nepodařilo udělat dle představ, ale je mnoho akcí, které se podařily a dnes jsou
přijímány s takovou samozřejmostí, že si nikdo ani nepřipustí, že bylo někdy jinak
a nebo nebylo vůbec.
Ale taková je naše dnešní uspěchaná doba. Nelze si zamést před vlastním prahem
a zavřít oči před tím, že hoří sousedovi stodola. Však on si přece postaví novou.
Je známa fráze „Kdo nic nedělá, nic nezkazí“. Rád přijmu i kritické hlasy a rozdílné
názory, jen by vše mělo být objektivní a konstruktivní, podložené dostatkem
informací k danému problému a mělo by směřovat bez emocí k odstranění
nedostatků. Přijmu kritiku, která je na místě a je míněna jako podaná ruka.
Vždyť Černošín není ve vlastnictví zastupitelů., ale je nás všech. Budeme tu mít to,
co si sami vybudujeme a uděláme. Pravda je ale i to, že je daleko pohodlnější
pozorovat dění z poza rohu a čekat jak vše dopadne.
Věřte, že práce zastupitelů není jednoduchá.
Chci poděkovat všem, kteří se nebojí podat pomocnou ruku k práci vedoucí
ke zdárné prosperitě našeho krásného městečka.
S nadcházejícím jarem nás bude sluníčko volat k pracím na zahrádkách.
Nezapomeňme proto ani na úklid v okolí našich domů. Protože krásná a uklizená
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obec je tou nejlepší vizitkou pro nás pro všechny. Při jarním úklidu obec pomůže
přistavením velkoobjemových kontejnerů, kam bude možné odložit vše
nepotřebné a překážející.
Přeji Vám všem hodně úspěchů a pohody.
Miroslav Plincelner

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, nemohou
úřady získávat informace o narození dítěte z vlastní databáze. Proto prosíme
rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými dětmi slavnostního obřadu „Vítání
občánků“, aby se přihlásili na Městském úřadě v Černošíně – podatelna, kde
obdrží příslušnou žádost. Žádost je též možno stáhnout na stránkách:
www.cernosin.cz záložka „ÚŘAD“ vlevo nahoře, v MENU „Formuláře ke stažení“
nebo na podatelně městského úřadu.
Případné další informace budou poskytnuty na tel. 374 692 109.
Na základě doručených přihlášek budou zaslány pozvánky měsíc před konáním
obřadu.

V organizování a průběhu této akce se jinak nic nemění – pouze, že rodiče se
musí sami z vlastní vůle přihlásit formou přihlášky.
Sbor pro občanské záležitosti Města Černošín
Městský úřad Černošín, Jana Marková
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
březen – červen 2018
Alena DOUŠOVÁ
Irena LINGROVÁ
Josef ŠKOPEK
Edita MÜLLEROVÁ
Marie KOBYLKOVÁ
Anna PISKÁČKOVÁ
Anna HOUŽVIČKOVÁ
Aurelie KADLECOVÁ
Margita KAŠŠOVÁ
Helena NOVOTNÁ
Svatava STEINEROVÁ
Marie PEROUTKOVÁ
Bedřiška KOSOVÁ
Marie KUBOVSKÁ
Marie KOBZOVÁ
Vladimír MÜLLER
Kamil ČERVENÝ
František MICHALÍK
Eva KOUTECKÁ
Jan FILIPČÍK
Josef ROZHOŇ
Evženie MERTLOVÁ
Jana SAKOVÁ
Olga KLUSÁČKOVÁ

Stříbrná svatba

Miluše a Jiří ŠVARCOVI

Zlatá svatba

Marie a František KREJČOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví
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Město Černošín
zabezpečuje ve spolupráci s firmou
EKODEPON s.r.o.:
Mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu
a zařízení zpětného odběru, který proběhne:
v neděli 6. 5. 2018
Stanoviště
Ostrovce (náves)
Lažany
Třebel
Víchov
Pytlov
Krásné Údolí

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

Dále budou umístěny kontejnery na
objemný odpad, pneumatiky, železo a
bio odpad
na ploše v areálu bývalého Kozaku

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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Domácí kompostéry - žádosti
Město Černošín, je členem SOČ Černošín a
získalo 19 kusů kompostérů o objemu 600 litrů a
19 kusů kompostérů o objemu 900 litrů.
Město Černošín nabízí občanům využívání
kompostérů na základě smlouvy o zápůjčce za
níže uvedených podmínek:
- Občan
je
vlastníkem
pozemku
v katastrech města, na kterém bude
kompostér umístěn, popř. pozemek
užívá na základě nájemní smlouvy a
vlastník
pozemku
s umístěním
kompostéru bez výhrad souhlasí
- O předání kompostéru bude sepsán zápis a občan obdrží pokyny
k používání kompostéru
- Kompostér bude využíván výhradně ke kompostování biologicky
rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami
správného kompostování po celou dobu zápůjčky
- Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním účelům,
ale k vlastnímu využití
- Občan bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením,
zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události
bez zbytečného odkladu hlásit městu
- Město je po předchozím upozornění oprávněno požadovat přístup
ke kompostéru za účelem kontroly jeho řádného užívání
- Doba zápůjčky je stanovena na 5 let
- Kompostér je zapůjčen zdarma
Žádosti občanů budou přijímány v písemné podobě poštou nebo osobně
v termínu od 3. 4. 2018 od 7.30 hodin do 13. 4. 2018 do 11.00 hodin.
Posuzovány budou žádosti doručené výhradně v uvedeném termínu. V případě
převisu žádostí se výběr provede losem. K převzetí kompostérů budou občané
vyzváni.
Žádost musí obsahovat:
Jméno, příjmení / adresa trvalého pobytu žadatele / číslo pozemku, kde bude
kompostér umístěn / požadovaná velikost kompostéru / kontakt na žadatele –
telefon nebo e-mail.
Žádost lze stáhnout na www.cernosin.cz/urad-2/formulare-ke-stazeni/ pod
názvem Žádost o vypůjčení kompostéru.
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Černošínští ve světových válkách
1. Začátek u pomníku
Mezi jedno z nejpůvabnějších míst okolí našeho městečka patří pomník
padlým z 1. světové války a jeho okolí. Ukryt ve stínu listnatých stromů, přečkal
přes 90 let, bez ohledu na počasí i politickou situaci. Možná jeho umístění na
odlehlé místo od města zapříčinilo, že jeho stav lze v současnosti označit za velmi
dobrý. Bohužel i jemu se kdysi nevyhnul „zájem“ vandalů. „Často jsme si tam
hrávali, nebyl problém utrhnout tabulku se jménem a tou jsme si pak házeli. Když
to zalítlo někam do křoví, už jsme ji nehledali.“ Tolik svědectví jednoho z dnešních
důchodců, kterého z pochopitelných důvodů nebudeme jmenovat.
Zvláštností je pak deska se jmény padlých občanů Černošína na zdi
v kostele sv. Jiří. Důvod jejího umístění neznáme, dle mého názoru vznikla dříve
než samotný pomník. Obsahuje jména a čísla domů, z nichž pocházeli muži, kteří
z našeho městečka a jeho okolí narukovali do tzv. Velké války a už nikdy jim
nebylo souzeno vrátit se domů. Zatímco tabulky na pomníku označovaly jméno,
rok, kdy dotyčný padl, a zemi, v kostele jsou uvedena u jmen pouze čísla popisná.
Zbývá jen podotknout, že pomník i zmiňovaná deska v kostele vznikly zřejmě
z iniciativy místního podnikatele, majitele továrny na obuv – France Richtera,
ovšem za pomoci sbírky místních občanů.
2. Stopy do neznáma
Přes dva roky trvala má heuristika ve vojenských archivech, kmenových
listech a matričních knihách. Důvod byl prostý – pomník byl postaven proto, že
muži na něm uvedení neměli žádný hrob. Většinou končili v hromadných hrobech
bez označení. Často mají ve svých vojenských záznamech tehdy obvyklou
formulaci – nezvěstný, padl v boji. Ani dnes, při pokusu o podrobné zmapování
osudů jednotlivých vojáků podle tzv. kmenových listů, seznamů padlých či
zraněných, není má práce ještě u konce.
Přesto se mi podařilo dohledat zřejmě jediný existující hrob černošínského
rodáka, který padl v tzv. Velké válce. Jmenoval se Jan Karel Koch a narodil se
v roce 1890 v Černošíně. Jeho původní povolání se zřejmě už nikdy nedozvíme, ale
z archivů lze dovodit, že byl nasazen na italské frontě. Tam padl do zajetí a byl
v polovině roku 1915 odeslán na ostrov Asinara ve Středozemním moři, kde bylo
zřízeno několik zajateckých táborů pro R.-U. vojáky. Tam působil jako sanitář. Lze
předpokládat, že při své činnosti přišel do styku s oběťmi války mající tyfus či TBC.
Ve věku 36 let umírá 25. 1. 1916 Jan Karel Koch daleko od své rodné země a jeho
ostatky spočinou na provizorním hřbitůvku nedaleko zajateckého tábora.
Přichází éra Mussoliniho a je třeba usmířit „velkého bratra“ v nastávající
tisícileté německé říši. Hroby se otevírají a na ostrově Asinara vzniká ossarium
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nebo chcete-li česky kostnice. Do sněhově bílého svatostánku jsou umístěny
lunety s lebkami a kostmi těch, kteří za Velké války vydechli i v Itálii naposledy.
Nad lunetami jsou destičky se jmény všech, kteří v zajateckém táboře našli smrt.
Tam sní i svůj věčný sen Jan Karel Koch. Autorovi se bohužel nepodařilo zvěčnit na
fotografii jeho jméno, valnou část roku je ossarium uzamčeno mříží.
3. Přes Vladivostok domů
Absolutně neznámou kapitolou je účast černošínských v tzv. legiích. Pro
laika – pokud se dostal voják rakousko-uherské armády do zajetí, měl dvě
možnosti. Buď v něm vytrvat, nebo se spojit s ostatními, kteří toužili vystoupit
proti rakousko-uherskému mocnářství. Jako první vznikla na území Francie tzv.
Rota nazdar, která velice úspěšně vstoupila do bojů v bitvě u Arrassu v roce 1915,
následovaly ji jednotky dobrovolníků v Itálii a nakonec i v Rusku. Tam vzniklo i
oslovení „bratře“, mající svou podstatu v husitských tradicích naší země.
Jednotlivé pluky byly pojmenovány nejen po válečnících české historie (Jan Žižka,
Prokop Holý, Jan Jiskra z Brandýsa), ale nesly i jména bojovníků za národní
obrození (F. Palacký, K. H. Borovský).
Na území Ruska se z Čechoslováků zajatých v boji začala postupně
formovat tzv. Česká družina, která postupem času přerostla v regulérní vojsko,
z něhož měl tehdy hlavu „v pejru“ i Lenin, vůdce největšího podvodu na lidech
v dějinách a člověk, který stál v pozadí vyvraždění carské rodiny Romanovců.
Matičku Rus ovládl bolševik. A právě s bolševiky se museli vojáci čs. legie utkávat
takřka denně. Muži toužící se dostat zpět do vlasti absolvovali dnes téměř
neuvěřitelnou anabázi, během které ovládli celou bajkalsko-amurskou magistrálu.
S trochou nadsázky se dá říci, že Češi ovládali Sibiř. Nedávno odtajněné
dokumenty dokazují, že sám Lenin vydal příkaz zastřelit každého ozbrojeného
Čechoslováka na ruské železnici. Ve valné většině případů dokázali „bráškové“ –
jak se legionáři mezi sebou familiérně oslovovali – útoky bolševiků odrazit.
V některých případech se bolševikům podařilo legionáře zajmout a jeho následný
osud si většinou nezadal s praktikami středověké tortury – např. u Beklemiše,
nedaleko Kazaně, padl do zajetí jeden z nejschopnějších jízdních rozvědčíků
(průzkumníků) František Průcha. Bolševici mu vypíchli oči, uřízli uši a vytrhli jazyk.
Vlády vítězných mocností – Francie, USA a Velké Británie – měly dokonce
v plánu z čs. legií v Rusku vytvořit jakousi armádu na potírání bolševismu už díky
tomu, že kontrolovaly podstatnou část Sibiře. Po řadě jednání bylo rozhodnuto
ponechat Rusko svému osudu bez cizí intervence a válkou zmožené legionáře
dostat zpět do vlasti. Z Vladivostoku bylo vypraveno 36 transportů, přičemž
Spojenci dodali 21 lodí. Legionáři cestovali domů po ose Japonsko – Hong Kong –
Cejlon – Suez – Terst a pak po železnici do Čech. Poslední z evakuačních plavidel,
americká loď Heffron, přirazila ke břehům Terstu 11. 11. 1920. Do týdne od
7

vstupu na pevninu, byla většina „brášků“ doma.
Při heuristice jsem narazil na celkem čtyři osoby z Černošína, které „sedm
kulí ze Sarajeva“ zaválo až na dalekou Sibiř. Všichni po svém zajetí v Rusku
vstoupili do čs. legií. Byli jimi Josef Gunzel – student, zajat u Nestovovce
9. 8. 1916, sloužící u zásobovací roty legií do 26. 9. 1919. Dále se jednalo o Jana
Koniga – profesora gymnázia, který byl zajat už v r. 1914 u Opole, v r. 1919
vstoupil do legie a po bojích u Murmansku našel cestu domů. Třetím byl Antonín
Prokop, který vystudoval obchodní akademii. V březnu 1915 byl zajat v Karpatech,
ovšem v létě 1917 vstoupil do čs. legie k 8. střeleckému pluku a absolvoval s ním
boje o Vladivostok, Nikolsk Ussurijský, Nižný Tagil či Kungur. V roce 1919 se
podílel na ochraně bajkalsko-amurské magistrály mezi oblastmi Mariinsko a
Irkutsko. 6. 6. 1920 se vrátil do rodné země. Není bez zajímavosti, že jeho
velitelem byl pozdější vrchní velitel ČSR Lev Prchala. Posledním černošínským
legionářem byl Georg Kašpar, nar. 25. 7. 1892 – vyučený malíř. Stal se jedním
z osádky legendárního obrněného vlaku Orlík a po ukončení bojů se rozhodl zůstat
daleko od domova. Zda tam našel svou životní lásku nebo něco jiného, se už nikdy
nedozvíme.
4. Nikdy neříkej nikdy
Přesto několik otázek zůstalo. Kupříkladu, proč se kromě pomníku padlým
z 1. světové války nestavělo něco i legionářům? Odpověď je nasnadě – ti lidé se tu
sice narodili, ale po válce se zpět nevrátili. Např. legionář Prokop spojil svůj život
s okolím Mělníka. Do rodné vísky se nevrátil nikdo z legionářů. Buď zde chyběla
nějaká vazba na majetek a rodinu, nebo díky svým zkušenostem z legií dostali ve
vnitrozemí nějaké lukrativnější zaměstnání. Nemalou roli jistě sehrál i fakt, že
drtivá většina obyvatel byla německého původu, nelibě nesli vtělení do nově
vzniklé republiky a nebyl důvod oslavovat někoho, kdo přispěl změně poměrů. To
se v plné nahotě projevilo o 20 let později.
Na druhou stranu jsem při svém bádání narazil na tři jména vojáků, kteří se
prokazatelně v našem městečku narodili, padli v tzv. Velké válce, ale jejich jména
na pomníku nebo desce v kostele nejsou. Zřejmě se jedná o osoby, které se sice
v Černošíně narodily, ale posléze se odstěhovaly jinam, tudíž mateřská obec k nim
nebyla ničím povinována. Jde o Josefa Elbla, kadeta 7. zeměbraneckého pluku,
který padl 5. 4. 1915 v Karpatech, vojína Franze Hassoldu z 24. pěšího pluku
padnuvšího 1. 6. 1915 v Haliči a Gustava Mullera, nar. 1867. Tento voják zemřel
po převezení z fronty v litoměřickém lazaretu RES Spital na tuberkulózu. Bohužel
se mi nepodařilo hrob lokalizovat, neboť byl již před 50 lety zrušen a jméno
padlého tak připomíná pouze pomník u mariánské kaple.
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5. Heim ins Reich
Někteří pokrytci se více či méně úspěšně snaží za posledních 30 let udělat
z původních obyvatel československého pohraničí chudáky, kterým Benešovy
dekrety vzaly střechu nad hlavou, rodnou hroudu apod. Jako punc věrohodnosti
pak dokládají excesy proti sudetským Němcům. Asi nejznámější je causa
přerovské šance a pak údajné házení volksgenosse z mostu v Ústí nad Labem.
K těmto tendenčně interpretovaným událostem mám pouze toto: Sudetští Němci
šli pouze tam, kam si sami přáli (viz jejich řev „Vůdce, navrať nás do Říše!“).
O tom, že pomáhali rozbít v roce 1938 republiku, nelze pochybovat. Největší boje
se zfanatizovanými sudeťáky svedly jednotky Stráže obrany státu a naší armády ve
šluknovském výběžku. Zůstává pravdou, že henleinovci byl v Plané zákeřně
zastřelen 22. 9. 1938 vojín Fr. Havelka, příslušník ženijního vojska. Každý, kdo by
jen trošku pochyboval o tom, co se v pohraničí během divokých let 1937-38 dělo,
by se měl začíst do hlášení pořádkové policie nebo do deníku některého ze
„sosáků“, jak se jednotkám Stráže obrany státu přezdívalo.
Německá strana dodnes eviduje celkem 50 občanů Černošína, kteří padli
během druhé světové války. Pouze pět z nich má skutečný hrob se jménem,
datem narození apod. Ještě větší překvapení mě čekalo, když jsem zjistil, že dva
z předválečných občanů Černošína našli svůj klid v rodné zemi. Během
tzv. Slovenského národního povstání 1. 9. 1944 padl v barvách wehrmachtu Karl
Habicht (věk 46 let) – povoláním řezník. Jeho hrob najdete na hřbitově ve
Valašském Meziříčí. Druhým je Franz Meier, který v klidu odpočívá na
mariánskolázeňském hřbitově v části A, hrob č. 6. Zemřel ve věku 27 let.
Občané Černošína, kteří narukovali do německé armády, bojovali a padli
převážně na východní frontě (Rusko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko), vyjma tří
osob zemřelých na území bývalého Rakouska a ČSR. Nejmladším padlým byl Josef
Goller, který padl ve věku necelých 19 let u Morozova. Nejstarším se stal Josef
Hessler. Bylo mu 62 let, když ho jako příslušníka šifrovacího oddělení ve Vídni
trefil šlak. Z pochopitelných důvodů se o těchto padlých mnoho let nemluvilo.
Nicméně i oni jsou součástí historie našeho městečka.
RadO
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Obecní zpravodaj
V tomto čísle zpravodaje chci v rámci řádné uzávěrky zareagovat na komentář
paní místostarostky na můj článek, který se týkal názoru nebo spíš postřehu na
investiční akci, která je pro občany Černošínska velmi významná a zároveň trochu
kontroverzní. Zaregistrovala jsem na sociálních sítích nejrůznější diskuze na téma
rozhledna a velmi mě překvapilo, že k záměru postavit rozhlednu na tak krásném
místě jako je Vlčí hora se hlavně vyjadřují občané, kteří jsou s Černošínem spojeni
hlavně pocitově, ale bohužel tady nebydlí a nemají tady ani nemovitost, aby se
mohli veřejně zapojit do dění v řízení města. Nesdílí potřeby nás, kteří tady
bydlíme trvale a nemáme zajištěné základní potřeby 21. století jako je pitná voda
a kanalizace. Ve zpravodaji číslo 4/ 2017 jsme se mohli dočíst, kolik investičních
akcí nás čeká v následujícím roce, ale už jsme se nikde nedočetli, kolik to bude
stát a v jakém horizontu se to bude realizovat. Dále postrádám ve vydání
zpravodaje informace ohledně schválených usnesení rady města a zastupitelstva.
V minulosti toto bylo zvykem a občan, který nemá přístup k internetu, nebo
dokonce nemá odvahu zajít na městský úřad si poslechnout audiozáznam
z jednání zastupitelstva, by jistě tyto informace uvítal a ocenil, že je kompletně
informován, co se schválilo, neschválilo, případně zjistí co se projednávalo. Dalším
a dost zásadním problémem našeho obecního zpravodaje je, že rada města
zároveň vykonává funkci i redakční rady. V minulém čísle jsem zaregistrovala,
že na článek, který jsem zaslala v den uzávěrky, byl hned okomentován paní
místostarostkou. V letech minulého režimu se toto jednání komentovalo slovem
„cenzura“ a je smutné, že se k takovým praktikám opět vracíme. Na závěr odcituji
komentář nezávislého analytika p. Kameníka ze společnosti Oživení: „Určitě
pozitivní je, že zastupitelé dostávají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů,
velké zastoupení alternativních názorů, kdy celková názorová pestrost čísla
dosáhla 30,42 % (což je vysoko na běžný průměr). Bohužel negativní je fakt, že se
objevují tzv. nápravné komentáře, kdy vedení obce (starosta, místostarostka)
evidentně zneužívá svého výsostného postavení a uplatňuje si nárok na poslední
slovo a získává tak v názorovém střetu výhodu. To je vyjádřeno vysokým
zastoupení plochy s alternativními názory s tzv. poškozující formou - ty tvoří 19 %
plochy s alternativními názory, což je opět velmi vysoké číslo. Zásadní chybou a
nedostatkem na straně vydavatele je to, že šéfredaktorem zpravodaje je sám
starosta, který je systémově podjatý k obsahu zpravodaje, což ohrožuje objektivní
informování o činnosti obce a sklouzává k nefér dehonestaci kritiků kroků radnice,
jak to bylo v posledním čísle“. Společnost Oživení jsem oslovila pro nezávislé
vyjádření k vedení obecního periodika, neboť jsem byla na zastupitelstvu města
po uveřejnění článku ohledně rozhledny osočena radním, že ze zpravodaje
děláme bulvár, tak mě zajímalo, zda je jeho osočení oprávněné. Pro čtenáře
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zpravodaje, kteří si budou chtít utvořit na toto tvrzení svůj vlastní názor je možné
se s analýzou seznámit na :
http://www.hlasnatrouba.cz/podnet/b1989617c0f23276f9782607dc09b04de537
a13c#1.
Jiřina Vladařová
Zastupitelka

Milý spoluobčané
Nový rok 2018 jsme začali 10. ročníkem hasičského plesu, který se konal
v sobotu 20. ledna.
Nepředpokládali jsme nijak zvlášť velkou účast chtivých hostů, přesto jsme
k našemu milému překvapení naplnily sál. Doufáme, že se Vám všem, kteří jste
se zúčastnili líbilo a odnesli jste si jen samé příjemné zážitky. Někteří si mohli
odnést i krásné a hodnotné ceny, které vyhráli na slosovatelné vstupenky.
Věříme, že jste např. z cyklistického kola nebo mikrovlné trouby měli radost.

Následoval maškarní rej pro naše nejmenší, který se konal 24. února a velmi se
vydařil. I přes probíhající chřipkovou epidemii jsme byli překvapeni množstvím
11

dětí, které se oblékly do masek. Na sále samozřejmě nechyběli tradiční masky
vodníků, princezen, čarodějek a spoustou dalších krásných, vtipných a originálních
převleků. Jsme rádi, že si děti přišly společně s námi užít odpoledne. Troufáme si
říci, že se obě dvě akce povedli.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem, kteří přišli na hasičský ples a na
maškarní rej našich ratolestí. Neboť bez nich by byla práce vynaložená na přípravu
zbytečná. Děkujeme za spolupráci městu Černošín a všem zúčastněným při
organizaci těchto akcí.
Rádi bychom všechny příznivce fotbalu pozvali 5.5. 2018 na turnaj sv. Floriana
v minikopané, který proběhne na víceúčelovém hřišti za motorestem Vlčák.
Za SDH Černošín starosta SDH František Hrubý
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
probouzející se jaro nás všechny láká ven, přesto doufám, že si uděláte chvilku
a přečtete si, co se událo v místní Tělovýchovné jednotě.
FOTBAL

Poslední den roku 2017 se již tradičně konal „Silvestrovský fotbálek“. Sešlo se přes
dvacet nadšenců, kteří si zahráli v rozdělení staří x mladí. Ani letos se nekonala
výjimka a zvítězil tým starších hráčů. Zkušenosti jsou hold zkušenosti. O výsledek
ale nešlo. Hlavní myšlenkou je protáhnout se po Vánocích a načerpat sílu do
nového roku. Myslím si, že se to podařilo.
S novým rokem začala i zimní příprava fotbalových sokolíků. Jak jsem zmiňovala
v posledním článku, podzimní část se moc nepovedla. Proto se všichni vrhli na
neoblíbenou přípravu. Kluci trénovali dvakrát v týdnu a hlavním cílem bylo nabrat
co možná nejvíce fyzických sil pro jarní část. Velký důraz byl kladen i na
soustředění. To se odehrávalo na šumavském Špičáku. Konalo se v druhé polovině
února a fotbalisté se věnovali převážně běhu a jízdě na běžkách.
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Dne 24. 2. 2018 se konala Valná hromada, kde se tradičně kontrolovalo
hospodaření klubu, a hodnotil se uplynulý rok všech oddílů patřících pod Sokol.
Jarní část fotbalové soutěže odstartuje v sobotu 24. 3. 2018, kdy naši sokolíci
přivítají mužstvo z Lomu u Tachova. Soupis všech zápasů si můžete prohlédnout
v níže uvedeném přehledu. Budeme rádi, když si naplánujete procházku na místní
fotbalové hřiště v době konání domácích zápasů a přijdete chlapce na hřišti
podpořit.
Přehled jarní části soutěže:
14. kolo
Černošín – Lom
15. kolo
Tisová – Černošín (St. Sedliště)
16. kolo
Černošín – Studánka A
17. kolo
Kostelec – Černošín
18. kolo
Černošín – Bezdružice A
19. kolo
K. Lázně A – Černošín
20. kolo
Černošín – Kšice A
21. kolo
Halže A – Černošín
22. kolo
Černošín – Trpísty
23. kolo
Stříbro B – Černošín (UMT)
24. kolo
Černošín – Částkov A
25. kolo
Černošín – Ch. Újezd A
26. kolo
Přimda – Černošín

STOLNÍ TENIS
Stolní
tenisté
zakončili
rok
4. 12. 2017 v Plzni,
kde
se konal
Union
Krajský
bodovací turnaj
mládeže.
Naše
želízko
v ohni,
Vašek Myška ml.,
bojoval ze všech
sil a nakonec
obsadil
krásné
3. místo.
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24. 3. 2018 v 15:00
1. 4. 2018 v 14:00
7. 4. 2018 v 16:30
15. 4. 2018 v 17:00
21. 4. 2018 v 17:00
28. 4. 2018 v 15:00
5. 5. 2018 v 17:00
12. 5. 2018 v 17:00
19. 5. 2018 v 17:00
27. 5. 2018 v 15:00
2. 6. 2018 v 17:00
9. 6. 2018 v 17:00
16. 6. 2018 v 17:00

První turnaj roku 2018 se konal taktéž v Plzni. Bylo to 21. 1. a šlo o Krajský přebor.
I zde se podařilo získat 3. místo a opět to bylo zásluhou Vaška Myšky ml., který se
na tomto turnaji předvedl ve smíšené čtyřhře starších žáků společně se slečnou
Stenglovou.
Veškerý čas věnujeme hlavně tréninku. A pokud máte rádi „pinčes“, tak je jedno,
jestli jste holka nebo kluk, mladí nebo dříve narození, rádi vás přivítáme, stále
rozšiřujeme členskou základnu.
Závěrem bychom Vám rádi popřáli hezké a slunečné jaro.
M. Drozdová, V. Myška

Taneční skupina 11Stars a Taneční kroužek TJ Sokol
Dobrý den, ahoj všichni ,
je konec února a my opět přinášíme informace, o našem podzimním / zimním
počínání.
Co se týče taneční skupiny, tak je nás stále a pořád 11, i když nás střídavě válcují
bacilové, nemoci, chřipky, snažíme se neodpadnout, makat a makat. Před chvílí
nám skončila šňůra vánočních a povánočních vystoupení:
1. 12. 2017
Vánoční večírek Bor
2. 12. 2017
Mikulášská besídka Černošín
15. 12. 2017
Setkání seniorů Černošín
27. 1. 2018
Městský ples Konstantinovy Lázně
16. 2. 2018
Maturitní ples SOŠ Stříbro
17. 2. 2018
Hasičský bál Hradec u Stoda
24. 2. 2018
Ostrostřelecký ples Stříbro
Nyní se chystáme na tři taneční soutěže:
10. 3. 2018
Klatovy
17. 3. 2018
Plzeň
31. 3. 2018
Cheb
Vloni jsme absolvovaly jednu taneční soutěž (v Plzni), kam jsme si jely vyzkoušet,
jaké to soutěžení vlastně je. Docela se nám to zalíbilo, a tak jsme se rozhodly, že
letos těch soutěží dáme o kapku více. Nicméně, nejedeme ani na jednu soutěž
s ambicí vyhrát, ale opět na zkušenou. Je pro nás hodně důležité zúčastnit se,
kouknout se na jiné soubory, něco se přiučit a hlavně, zatančit tak, abychom
odjížděly domů s pocitem, že náš výkon byl 100%. Budeme rády, když nám budete
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držet palce, příp. nás přijedete podpořit. Na soutěže vezeme loňskou bronzovou
choreografii Don´t give Up a novou choreografii Bumerang.
Po březnových soutěžích nás čeká soustředění v Tachově a poté černošínská
pouť! Letos se na nás můžete těšit odpoledne kolem 15:00 hodiny a večer na
Pouťové zábavě. I my se velice těšíme!
Dětičky z tanečního kroužku se během vánočního období zúčastnily vystoupení
pro seniory, kterým zatančily svoji Vánoční choreografii. Nyní se velice pečlivě
připravují na vystoupení na černošínské pouti, na kterou se hodně těší. Už teď
můžeme prozradit, že vystoupení bude trochu retro, ale vůbec né slow!
Do konce školního roku nás čeká ještě kupa času, tréninků a společných zážitků,
na které se moc těšíme. Přes prázdniny budou mít malí tanečníci volno od
tréninků, ale taneční skupina 11Stars pojede ve stejném tréninkovém rytmu jako
vloni, protože čas rychle letí a je potřeba se stále zdokonalovat!
Pokud by někdo chtěl shlédnout naši práci, vše najdete na internetu:
Facebook: 11Stars
Facebook: Veru Merglová
Youtube:
Veronika Merglová
Těm, kdo nás pravidelně sledují a podporují, velice DĚKUJEME :-* 
Veronika Merglová + 11Stars + malí tanečníci
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Krásný pozdrav z Krásného Údolí
Drazí spoluobčané, v Údolí jsme měli krásný novoroční ohňostroj.
A jinak jen za oknem jsme připravili program na rok 2018 a budeme opravdu rádi,
když se na těchto akcích podpořených městem sejdeme s Vámi v hojném počtu.
Díky a na shledanou.
Music Party Šontálský park Krásné Údolí 2018
30. 4. od 17:30 – 1. 5. 4:00 hod. – Stavění Máje, Čarodějnické disco pro děti
a Májový hudební mix, Rock-Pop-Country-Disco
16. 6. od 18:00 hod.

Pouť Svatého Antonína, večerní pouťová party,
pouťové opékání

6. 7. od 18:00 hod.

Dětská disco party a večerní pochod „Nad Šontálem
straší“, dětské soutěže a spousty cen

7. 7. od 15:00 hod.

Sejdeme se u muziky, Harmonikáři – Peří Pejřímovský,
music party 70. – 90. léta, Rock-Pop-Disco

21. 7. od 17:00 hod.

Dětská Disco party - Music party, Dětské soutěže,
hry a spousty cen, music 70. – 90. léta, Rock-Pop

4. 8. od 14:00 hod.

Sejdeme se u muziky, MM music Plzeň – Madmen
Rock

18. 8. od 16:00 hod.

Výroční schůze „Spolku Za Krásné Údolí“

Zakončení Muzik Party Šontálský Park 2018, Wyjou – music party 80. léta
V programu mohou být provedeny změny dle potřeb účinkujících a pořadatelů.
V. Myška

Jaro v naší školce
Jaro letí, jaro letí
má zelená křidélka.
A šatičky ze sněženek
a ve vlasech motýlka…
Jaro již provonělo vzduch a probudilo přírodu ze zimního spánku. I děti v mateřské
škole si příchod tohoto období uvědomují, radují se z prvních sněženek a prožívají
každý i ten sebemenší pozdrav jara. Celé předjarní období se děti spolu
s učitelkami věnovaly školnímu projektu ,,Z pohádky do pohádky“ Na dobu
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několika týdnů se děti v 1. třídě skamarádily s princezničkou s poztrácenými
korálemi a v 2. třídě s kocourem Mikešem. Své karnevalové masky měli kluci a
holčičky možnost představit svým kamarádům ve školce při maškarním reji.
Hezké zážitky si děti odnesly z divadelního představení, které se uskutečnilo v kině
ve Stříbře. Pohádka byla tentokrát ekologicky zaměřena. Poté se již všichni
rozloučili se zimou a teď už písničkami, říkadly a dalšími činnostmi vítají jaro.
Radují se ze sluníčka, jarních kytiček, ptáčků, kteří se k nám vrátili z teplých krajin.
Těší se na Velikonoce a s nimi spojenou Velikonoční dílničku, kde si společně
s rodiči vyrobí dekorace pro jarní svátky.

Zápis do Mateřské školy v Černošíně se uskuteční 10.5. 2018 od 10:00 – 13:00
hod. v budově školy. Žádáme rodiče, aby s sebou přinesli občanský průkaz a rodný
list dítěte.
Příjemné jarní dny přejí děti a kolektiv MŠ
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Základní škola
VÝLET DO TECHMANIE
První pololetí školního roku jsme ukončili netradičně. Ve středu 31. ledna 2018
jsme vyrazili do Techmanie v Plzni. Zde jsme dostali náramky, které sloužily jako
vstupenky, a vydali se prozkoumávat různé exponáty. V 11 hodin nás učitelky
svolaly k recepci, my se nasvačili a pomalu jsme se vydali do 3D planetária. V něm
jsme vešli do Slunce, uvnitř kterého je umístěno kino. V 11:45 začal film Sen o
létání, který jsme si díky 3D brýlím a velmi pohodlnému křeslu užili na sto procent.
Po filmu jsme si prohlédli prostory planetária, poté jsme se přesunuli zpět do
hlavní budovy Techmanie, ve které jsme dále pátrali ve zbylých – neprobádaných
objektech. V 14:15 jsme se opět sešli u hlavního vchodu, kde jsme se připravovali
na cestu domů. Se skvělými zážitky a spoustou nových vědomostí jsme se
rozloučili s Techmanií a odjeli zpět do Černošína.
V. Vlášková, 5. ročník
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BAREVNÝ TÝDEN
Po jarních prázdninách přišli žáci 5. ročníku s nápadem, že uspořádají ve škole
„Barevný týden“. O co vlastně šlo? Úkolem bylo přijít do školy oblečený v barvě,
která pro daný den byla stanovena. Pokud však dotyčný oblečení v této barvě
doma nenašel, mohl ji nahradit barvou černou. Týden byl ve znamení těchto
barev: pondělí – žlutá, úterý – modrá, středa – červená, čtvrtek – zelená, pátek –
duhová.

V průběhu celého týdne procházela školou každý den pozorná porota, která si
pečlivě zaznamenávala do svých tajných tabulek, kolik odpovídajících barev má
každý žák na sobě. Oko poroty nezapomnělo ani na učitelky, které se do akce
zapojily také. Následující týden se všichni žáci 1. stupně sešli na chodbě, kde
proběhlo slavnostní vyhodnocení. Malou sladkostí byl odměněn každý, kdo
alespoň jednou splnil barvu dne. Ti nejaktivnější se mohli těšit z čokolády a
bouřlivého potlesku.
N. Pézlová
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VELIKONOČNÍ SLOVO
Mk 8,27-29 Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic u Cesareje Filipovy. Cestou se
učedníků ptal: „Za koho mě lidé pokládají?“ Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za
Eliáše a někteří za jednoho z proroků.“ Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte
vy?“
Ježíš po svých žácích chce, aby řekli, co za tu dobu putování s ním pochopili,
co si o něm myslí. Od této chvíle se jejich společná cesta stačí k Jeruzalému
a k velikonočním událostem. A jsou cesty, po kterých se nedá jít jen tak s někým.
Někdy se nestačím divit, za co všechno lidé Ježíše pokládají. Lidé v církvi, lidé
mimo církev i já sama. V církvi je to často postoj: všechno o něm vím, dobře mu
rozumím. Mimo církev: nic o něm nevím, ničemu rozumět nechci. A můj: vím o
tom, co s ním zažívám, rozumím mu, jako rozumím životu (čti jasné chvilky střídají
úplné zatmění).
Podle toho, koho máme po boku, se odvíjí naše chuť vyrazit na dobrodružnou
cestu k Velikonocům. Co uvidíme? Jaké budou? Kdo očekává vítězství zapsané
v proroctvích a cestu slávy, ten bude z Ježíšova příběhu trochu zklamán.
Ale zklamán bude také ten, kdo očekává krvavé drama velkého mučedníka.
Asi nebude zklamán ten, kdo si chce v klidu nabarvit vajíčka, ten ale zase o hodně
přijde.
Jenže je na Ježíšovu otázku správná odpověď? Petr zkusí odpovědět, kdo Ježíš je
pro něj osobně.
Ježíš jemu – a naštěstí ani nám - ty naše odpovědi nevymlouvá. Tak nějak nás
nechává, ať zkusíme, jestli nám tahle odpověď v našich životech bude fungovat…
Ale taky řekne, jak sám sebe vidí on, aby bylo jasno. Jsem, který jsem. S tím nic
neuděláte. Ale můžete zkusit tomu porozumět. Není to věc snadná. Ale velmi
rychle zjistíte, jestli to funguje. Protože vždycky, když mě budete pokládat
za něco, co nejsem, rychle se Vám to v životě vrátí.
Petr pochopí správnou odpověď paradoxně až po všem, až Velikonočního rána.
Až potom se všechny body spojí v jeden obraz. Obraz nasvícený reflektorem
z prázdného hrobu. Pokud jsme pokládali svá rozhodnutí a představy za správné,
pokud jsme si byli jistí tím, kdo Ježíš je nebo není, to všechno se dříve či později
v tomhle světle ukáže. Zjistí se, jestli to funguje nebo ne, jestli to skládá ten
správný obraz. Jestli se v našem životě hřejeme ve světle naděje nebo tápeme ve
tmě. Vždyť to cítíme na vlastní kůži, jestli ty puzzle zapadají nebo něco někde
nesedí. Možná to chce lépe posvítit a zvolit lepšího průvodce.
Přeji Vám krásné Velikonoce plné světla, tepla, zapadajících dílků tam, kde to
skřípe a tedy boží milosti
Vaše
jrh
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KULTURA
Zájezd na plavání do Františkových Lázní
V sobotu 10.2.2018 se uskutečnil plánovaný zájezd na koupání do Františkových
Lázní. Zúčastnilo se nás celkem 17 – 10 dětí a 7 dospělých. Bylo to velmi příjemné
odpočinkové odpoledne. Dopravu hradilo Město Černošín.

Další plánovaný termín bude zveřejněn. Na fotu dětská část zájezdu.
Hanka Merglová

Rodák z Annína vyprávěl o tamní tradici sklářství

V půli února se v Černošínském muzeu konala přednáška s promítáním o historii i
současnosti skláren z annínského údolí. O životě sklářů, jejich umění a úspěších
přijel vyprávět tamní rodák, průvodce a redaktor Lukáš Milota. Přivezl s sebou
také výrobky ze skláren, skleněné korunovační klenoty sklářské královny,
fotografie, dokonce i krásný historický ruční stroj na broušení skla. „Annín je
krásným malebným místem. Sklárna k němu odjakživa patřila. A my jsme rádi, že
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se výroba u nás udržela. Sklo nejen brousíme, ale také vyrábíme. A ne jen na
jednom místě, ale rovnou na dvou. Máme tam sklárnu Annín, kde mohou zájemci
vidět ukázky zušlechťování skla, je tam i muzeum a prodejna. Na druhé straně
obce je pak Rajský Dvůr – to je brusírna skla. I tam je krásná galerie a prodejna.
Ostatně, kdo by měl zájem, může se za námi vydat 24. března. Máme tam akci
pod názvem Po stopách annínských sklářů, kde je na programu právě prohlídka
obou skláren, kostela na Mouřenci a také hrobky rodiny Schmidů,“ uvedl Lukáš
Milota.
Na přednášku nepřišli jen Černošínští, ale přijeli i přespolní. Někteří dokonce
obětovali program u nich doma, jako například manželé Jarmila a Vladislav
Mikolevovi z Plané u Mariánských Lázní. „U nás je zrovna dnes pravidelné taneční
odpoledne, na které rádi chodíme, a koná se jen jednou měsíčně. Bylo to dilema.
Ale nakonec jsme se rozhodli jít sem do Černošína a rozhodně nelitujeme! Strašně
moc se nám beseda líbila, navíc jsme už také v Anníně byli jako turisté. Ještě jsme
si prohlédli zdejší muzeum, je také moc pěkné. Takže vlastně díky Deníku, protože
jinak bychom o této akci nevěděli, ale jako pravidelní čtenáři jsme na to narazili,“
usmívali se návštěvníci z Plané.

Závěrem si lidé připili na zdar výstavy šampaňským a prohlédli expozici.
Zajímavá výstava annínského skla potrvá v Černošínském muzeu do
15. března 2018 a bude otevřena denně od 10 do 16 hodin.
Martina Sihelská
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Městský ples

V sobotu 17. února se uskutečnil na sále KSC Vlčák již tradiční Městský ples.
Přípravy nebyly jednoduché, ale nakonec jsme to všechno dobře zvládli a ples se
těšil z úspěchu. Sál se postupně zaplňoval a bavit se přišlo na sto účastníků.
Všechny přítomné přivítal starosta města pan Miroslav Plincelner. Nejen ploužící se
tóny zazněly při dámské volence od kapely Amati Band, která hrála po celý večer
k tanci a poslechu. Ženy si vytančily nejeden karafiát. Šťastlivci, kteří vyhráli ve
slosovatelných vstupenkách, se mohli těšit z hlavní ceny, kterou byl velký zahradní
gril s vlastní udírnou, kufřík s nářadím, tiskárna, domácí pekárna a mnoho dalšího.
Věříme, že Vám, co jste vyhráli, udělali tyto krásné ceny radost. Společně jsme se
protančili do brzkých ranních hodin, kdy ples končil. Chtěla bych poděkovat všem,
kteří se na přípravách podíleli a pomohli nejen při organizaci, ale i při všem co
těmto akcím předchází.
Martina Janotová

Pozvánka do muzea

Milí čtenáři,
zima se nám chýlí ke konci a muzeum se bude pomalu oblékat do jarního kabátu.
A s jarem přichází i nové zajímavosti v našem krásném malém muzeu.
Momentálně hostíme kromě stálé expozice výstavu skla z annínských skláren ze
Šumavy. Postupně ale bude nahrazena fotografiemi Dalibora Bartoše z Plané,
které vám přiblíží krásy Kavkazu a život tamního obyvatelstva. Výstava bude
zahájena souběžně s besedou v sobotu 17. března od 16 hodin. Pan Bartoš bude i
promítat, můžete se na cokoliv zeptat. Jen připomínám, že počet míst je omezen,
proto raději přijďte dříve.
Další pozvánka je na výstavu historické bižuterie od paní Hany Štollové ze Stříbra.
Ta nám do muzea zapůjčí skutečné skvosty – bižuterní šperky staré mnoho
desetiletí. Tato expozice u nás zůstane do poloviny června.
A protože se pak už přiblíží prázdniny, tak jsme naplánovali také něco pro děti. Ale
nejen pro ně, je to samozřejmě výstava pro všechny generace. Půjde o staré
medvídky. Jistě mi dáte za pravdu, že každý z nás nějakého medvídka v dětství
měl. Medvídci k nám přijedou od jedné sběratelky z Plzně, o té se ještě časem
mnohé dozvíte.
Jinak v našem muzeu se lze i domluvit na promítání filmů z vašich oblíbených míst.
Pokud jste třeba žili v dětství v jiném regionu a chtěli byste se dozvědět, co se tam
nového děje, přijďte a pokusíme se najít zprávy či filmy. Vše je o domluvě.
Dále bych k vám měla také prosbu. Vlastně dvě. Letos je to úžasných 70 let, co zde
ve firmě ARKO skončila výroba celuloidových panenek a labutí. Hledám jakékoliv
informace, fotografie i přímo tyto hračky pro připravovanou výstavu a
reprezentativní článek. Nemáte doma někdo něco? Třeba fotky babiček s onou
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panenkou, nebo nějaké dokumenty? Neznáte někoho, jehož příbuzný tam třeba
pracoval? A podobně, za každou informaci budu ráda!
Mám ještě jednu prosbičku, pro další zajímavou výstavu sbíráme staré knoflíky.
Tady vám ale dopředu musím sdělit, že knoflíky se nebudou majitelům vracet a
zůstanou ve stále muzejní expozici. Takže pokud se někdo chcete starých knoflíků
zbavit, hurá s nimi do muzea, dostanou čestné umístění!
Přeji vám všem krásné jaro, hodně sluníčka a těším se s kolegyní na viděnou!
Martina Sihelská

Kulturní akce jaro 2018
Březen výstava annínského skla, v černošínském muzeu do 15.3. 2018
17. března – Vepřové hody od 10:00 hod. – 17:00 hod.
v Motorestu Vlčák, těšit se můžete na dobroty v podobě ovaru,
jitrnic, tlačenky, smažáku a dalších vepřových pochutin
17. března – Přednáška o krásách kavkazské přírody od 17:00 hod. v muzeu,
Dalibor Bartoš bude vyprávět o svém cestování po Gruzii,
počet míst je omezen
31. března – Bílá Vlčí stopa, sraz u MÚ v 13:00 hod.
7. dubna – Zájezd na plavání do Františkových lázní, zájemci se nahlásí
v Informačním centru Černošín, dopravu hradí Město Černošín,
vše ostatní včetně vstupenek si platí účastníci sami
13. dubna – První černošínská kinokavárna, v klubu čp. 24 od 19:00 hod.
Promítat se bude film Všechno nebo nic
28. dubna – Pouť sv. Jiří, mše v kostele sv. Jiří, dechová kapela Amatovka,
taneční vystoupení, 11Stars, Kabát revival
28. dubna – Pouťová zábava od 20:00 hod. na sále KSC Vlčák
5. května - Turnaj sv. Floriana v minikopané, na víceúčelovém hřišti
10. května - Beseda s důchodci ke dni matek od 15:00 hod v klubu čp. 24
1. června – Malování na asfalt od 17:00 hod. za nákupním střediskem
2. června – Dětský den
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Plzeň slaví jubileum republiky celoročně
100. výročí vzniku samostatného československého státu si v Plzni připomeneme
cyklem zajímavých událostí, jako je například Festival světla BLIK BLIK, výstava Sto
let republiky očima pěti plzeňských generací, Historický víkend ve stylu první
republiky, 100. výročí narození slavných Plzeňanů – herce Miroslava Horníčka a
fotografa Viléma Heckela nebo opera Prodaná nevěsta pod širým nebem.
Celoroční program vyvrcholí v říjnu velkolepými dvoudenními oslavami
s tradičním vzpomínkovým aktem u Památníku T. G. Masaryka, lampionovým
Průvodem světel centrem města nebo slavnostním setkáním na náměstí
Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem hymny a ohňostrojem v národních
barvách. Mimořádně bude při této příležitosti vystaven originál hry Fidlovačka,
psaný rukou J. K. Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde
domov můj“ se stala hlavním mottem projektu.
Více informací o programu najdete na www.plzen2018.eu
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství
Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony
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