Vážení a milí spoluobčané,
dostává se Vám do rukou předvánoční zpravodaj, ze kterého by na Vás mělo
dýchat kouzlo a pohoda Vánoc, vonět vánoční cukroví a vyzařovat klid.
Přesto mi to nedá a než se dostanu k tomu svátečnímu času, který již skoro klepe
na dveře, rád bych se ohlédl do nedaleké minulosti, kterou procházelo naše
město. Vždy se nějak to mé povídání ubere k investičním akcím a hodnocení co se
podařilo a co ne. Dnes mé zamyšlení povede jiným směrem. Přikláním se k tomu,
že jednomu se líbí tohle a už vůbec se to samé nemusí líbit druhému. Věc pohledu
a názoru. Nikomu nechci svůj osobní pohled a názor vnucovat a považovat jej za
ten nejlepší. Letošní podzim byl časem volebním a Vy, občané, jste měli možnost
zvolit si své zástupitele.
Před časem jsem potkal jednu spoluobčanku - a nebo ona potkala mě? - teď
nevím a docela tvrdým tónem v hlase mi sdělila, že bychom se my staří už do té
politiky neměli motat, protože jen zabíráme místo těm mladým a kde prý se to oni
mají naučit. (Bylo poté docela milé a povzbuzující zjištění, když jsem ji, ,,mladici“,
četl na volební listině. Asi recese).
Po Vašem výběru při letošních komunálních volbách se opravdu složení nového
zastupitelstva podstatně omladilo. A věřte, že jsem za to ze srdce rád. Někteří
,,staří“ tam byli zvoleni již opakovaně. Nu, co dělat? Také bych si dovedl představit
jiný volební systém. Volby nejsou spravedlivé. Občan by měl mít právo dát hlas
svému favoritovi a při sčítání hlasů patnáct kandidátů s nejvyšším počtem hlasů
budou zastupiteli. Proč do toho všeho vstupovat s nějakou politikou –
v Černošíně. Už takhle kolem nás krouží zloba a nenávist a nebo možná závist.
V minulosti jsem zastával nejen v čase vánočním názor, abychom zapomněli na
veškeré křivdy a nepravdy, podívali se do očí a podali si ruce. Dnes už tomu tak
není. Jsou mezi mámi tací, že jim ruku ze strachu, že bych o ni mohl přijít,
nepodám. A na druhé straně je pravda, že oni o to nestojí. Tak proč dělat zbytečná
gesta. Přesto si myslím, že to, co nám svým jednáním ukazují, vypovídá především
o nich samotných. Negativní lidé vidí v těžkých situacích pouze jednu, negativní
stranu mince, zatímco my se budeme učit uvědomovat si OBĚ strany. Rok 2019
rozhodně nebude bez problémů. Ale je to dobře. Problémy, které přinese
překonáme a potom to bude rok úspěšný. Úspěch totiž, tak jako štěstí, nespočívá
v absenci neúspěchu nebo neštěstí, ale ve schopnosti člověka neúspěchu
a neštěstí čelit. Nejsilnější nejsou ti, kteří nikdy v životě nepoznali nic těžkého, ale
naopak Ti, kteří tuto zátěž začali zvedat. Právě toto je učinilo silnými a také
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odhodlanými zvládat i činky těžší. Naše mince je připavena. ………
Trochu jsem se zapovídal a nechtěl bych zapomenout připomenutí Vánočního
času.
Opakuji se každý rok stejným přáním. Přeji Vám, abyste se pozastavili
v předvánočním uspěchaném čase, našli si chvilku pro sebe samé a své dobré
opravdové přátele, kamarády a známé. Pro lidi, kteří Váš život naplňují
a obohacují. Udělali si čas pro své děti a alespoň malým dárkem rozzářili jejich oči.
Mnohdy i pohlazení, úsměv a dobré slovo stačí k tomu, abychom vyjádřili, že nám
na nich záleží a že je máme doopravdy rádi. A chci Vás ujistit, že mezi námi
dospělými to funguje taky.
Krásný Vánoční čas, pohodu a neskonalé štěstí v Novém roce 2019. Přeji Vám vše
dobré.
Miroslav Plincelner – starosta města

Komentář a reakce na článek Pavla Filipčíka, zastupitele, s laskavým přispěním
Jitky Filipčíkové.
Fejeton o teorii relativity Alberta Einsteina je jistě velmi působivý. Je to
samozřejmě o úhlu pohledu, co chci čtenáři ukázat. Ono totiž záleží, jaké podklady
a čísla jsou do té relativní rovnice vložena. Já tam vložím reálná čísla - 33 + 29.
Součet je plat referenta a odměna za výkon neuvolněného místostarosty.
(Odměnu neuvoněného místostarosty určuje zastupitelstvo města). Tabulková
fixní odměna uvolněného místostarosty je snadno zjistitelná a činí 48 tisíc
v hrubém. Pořád si ještě myslíte, že jedna a jedna jsou tři?
Cituji ,,Vždyť jde v tomto případě pouze o rozpočet města“. Jak jednoduché.
Miroslav Plincelner – starosta města
Jako členovi redakční rady se mi skoro jako poslednímu dostávají do ruky
příspěvky do připravovaného čísla Zpravodaje. Je pravda, že jsem v jisté výhodě
a mohu, pokud chci, reagovat na předložené články. Většinou nechci a nereaguji.
Nebudeme přece z našeho zpravodaje dělat bulvární plátek. Ale v poslední době
se děje mnoho věcí, které hodnotím jako silné kafe a jsou silně za mezí slušnosti.
Nelze jinak než reagovat.
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ŽIVOTNÍ JUBILEA prosinec 2018 - březen 2019
Marie POSTLOVÁ
Jaroslav NOVÝ
Jena TOMÁŠKOVÁ
Margita HEGEDÜŠOVÁ
Lydie WOHNEROVÁ
Jaroslav KOBZA
Alena DOUŠOVÁ
Irena LINGROVÁ
Josef ŠKOPEK
Věra DROBŇÁKOVÁ
Marie KOBYLKOVÁ
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví.

Oznámení o změně způsobu blahopřání při jubilejních svatbách
našich občanů od 1. 1. 2019
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Dům s pečovatelskou službou v Černošíně (DPS),
Jiráskova 337, 349 58 Černošín
Volné byty ke dni 21. 11.2018:
Budova č.p. 336
Byt č. 6 o velikosti 1+1
Byt č. 13 o velikosti G - garsoniéra
Budova č.p. 337
Byt č. 16 o velikosti 1+1 – imobilní
V DPS lze ubytovat pouze občany částečně soběstačné, nelze ubytovat občany
trvale ležící, občany postižené psychózami a jinými psychickými poruchami.
Též nelze ubytovat občany nesnášenlivé s rysy asociálního jednání, alkoholiky,
toxikomany apod.
Další informace poskytne:
• pečovatelka DPS – tel. kontakt 374 692 042 nebo 737 422 655
• pracovníci MěÚ Černošín – tel. 374 692 109 nebo 724 182 356
Městský úřad Černošín

Dejte hlas naší aleji!
I letos se Česko rozhodlo zapojit do soutěže o nejkrásnější Alej roku 2018.
Tuto soutěž už osm let vyhlašuje ekologická nezisková organizace Arnika. V anketě
o přízeň čtenářů soupeří 92 alejí z celé republiky, z toho jsou tři v našem
Západočeském kraji. Region Tachovsko zastupuje ale K Památníku, kde cestu
lemuje téměř čtyřicet dubů. Každý dub byl vysazen za jeden život z 1. světové
války. Pietní místo je stále cílem procházejících, jezdí k němu pravidelně také naši
němečtí sousedé. A místní tam chodili také i randit, jak uvedl původem
černošínský Miroslav Cvrk. „Je to dominanta, která je celá léta pietním místem, ale
také i místem setkávání se. A nejenom za účelem piety, ale také jako součást
klukovských výprav kolem Volfštejna a chodilo se tam i randit. Žil jsem v Černošíně
do roku 1978 a na všechny ty naše dětské výpravy k památníku i ke hradu moc rád
vzpomínám,“ řekl Miroslav Cvrk.
Starosta města Černošína věří, že alej byla nominována právem. „Jde o krásné
místo a právě ty duby tam vytváří zvláštní atmosféru. Jde o častý turistický cíl, na
který se lidé ptají u nás v Infocentru. Plánujeme také obnovení destiček se jmény
padlých na kamenech, které památník lemují,“ uvedl Miroslav Plinclener.
Že by si alej zasloužila ocenění, si myslí také Jana Valovská z Černošína. „Je
opravdu krásná ve všech ročních obdobích, v létě i zimě. Navíc, jak je v lese na
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úpatí Vlčí hory, tam má to místo výjimečnou atmosféru. Určitě by si nějakou cenu
zasloužila,“ říká Valovská.
Pokud se alej líbí i našim čtenářům, dejte jí, prosím, hlas na stránce alejroku.cz
(K památníku pod Vlčí horou)
A nezapomeňte pak Váš hlas potvrdit ještě e-mailem, na který přijde potvrzení.
Hlasy můžete posílat do 4. ledna.
Martina Sihelská

Fejeton: Inspirace teorií relativity Alberta Einsteina
Osm tříd základní školy, matematika a fyzika na gymnáziu, maturita z matematiky
a integrály s diferenciálním počtem a fyzikou na vysoké škole. Zdá se to hodně, ale
přesto je to málo.
Stále ne a ne pochopit princip teorie relativity. Něco mi k tomu pořád chybělo.
Malý kousíček, snad dílek z mozaiky. Bylo tím prázdným políčkem studium
VUMLu *), kde se mnozí kariéristé učili jiným rovnicím?
Dlouho jsem si s tím lámala hlavu a pořád nemohla přijmout, že 10 plus 8
je dvacet a nikoli osmnáct. Stačilo však přijít na zasedání zastupitelstva a posadit
se jako občan na židli a poslouchat. Zpočátku jsem tápala, jak to vlastně s těmi
počty je. Při volbě uvolněného místostarosty města se teorie relativity předvedla
v celé své kráse. Na závěr rozpravy zastupitelů o výši jeho odměny stačilo
postřehnout jedinou větu: „My jsme to všechno propočítali a nebude to stát ani
o korunu víc než dosud.“ Rázem bylo vše jednoznačně vyřešeno.
Inu, pan Einstein se jistě nemýlil. Z různých míst se jeví výsledek odlišně. Jinak ho
vnímá člověk z davu, jinak člověk v čele obce.
P.S.: čísla jsou použita jen pro názornost, lze je měnit či doplňovat o libovolný
počet nul, vždyť jde v tomto případě pouze o rozpočet města
*) pozn. pro mladé čtenáře, kteří na vlastní kůži nepoznali socialistické školství
VUML=Večerní univerzita marxismu-leninismu

Pavel Filipčík, zastupitel,
s laskavým přispěním Jitky Filipčíkové
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Mateřská škola
BAREVNÝ PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Po prvních týdnech školního roku se vytratil z mateřské školy smutek, stýskání
a slzičky dětí, které k těmto dnům neodmyslitelně patří. Dětem se začalo mezi
kamarády líbit,domů přicházely ze školky s mnoha zážitky. Ty si starší děti odnesly
z výstavy medvídků a z výstavy háčkovaných hraček v černošínském muzeu.
Velkým zážitkem pro všechny děti byla návštěva EKODEPONU, při níž se seznámily
s prostředím firmy a s prací na skládce. Při besedě o nakládání s odpady prokázaly
vlastní zkušenosti s jejich tříděním. Velkou radost pak všichni měli z dárků, které si
odtud odvezli.
Poděkování patří také rybářům, kteří
pro děti připravili příjemné dopoledne
s opékáním párků. Děti u rybníka viděly,
jak zajímavá je jejich práce. Velmi si děti
užily i vycházku za zvířátky do lesa.
Zajímavé byly i vycházky za zvířátky
domácími.
Pochlubit se děti mohou i zapojením do
výtvarných soutěží. Jejich obrázky by se
měly objevit v časopisu INFORMATORIUM
3-8. Ty další byly zaslány do soutěže jedné
z firem dalekého Japonska.
Putování krásami podzimu, tvoření a
vzdělávání s ním spojené, také strašidelný
týden v mateřské škole byl završen
kreativní dílničkou s rodiči. Ti měli
možnost vidět připravená vystoupení dětí
a jejich společně vyrobená dýňová
strašidla ozdobila vchod školky.
S velkým zaujetím se zapojili
rodiče s dětmi do výroby PODZIMNÍČKŮ v rámci akce Maminko,
tatínku hrajte si s námi. Z těch se
připravila v prostorách šatny
výstavka.
Velká pozornost se na začátku
školního roku věnovala i zajištění
bezpečnosti dětí. Řešila se změna
vstupu do areálu mateřské školy,
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zajištění vstupních dveří. Zásluhou některých ochotných rodičů se upravilo
pískoviště, které bylo poté zajištěno ochrannou plachtou před zimním obdobím.
V současné době se realizují úpravy pro bezpečný výdej jídel dětským strávníkům.
Všichni už se v mateřské škole těšíme na čas adventu. Ještě před tím jsme si
připomněli tradici SVATÉHO MARTINA a nyní se již věnujeme přípravě Mikulášské
besídky. Zpěvem koled se
zapojíme do akce města, kdy se slavnostně rozsvítí vánoční strom. Čas ve školce
nám zpříjemní Pohádka o ledním medvídkovi. Těšíme se i na vánoční
fotografování. A pak už si budeme užívat ten krásný předvánoční čas plný
očekávání.
Příjemné dny adventní,
hezké Vánoce a úspěšný nový rok vám všem přeje kolektiv MŠ

Základní škola
PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE ŠKOLE
Čas plyne jako voda a my zanedlouho přivítáme nejkrásnější svátky v roce –
Vánoce. Těmto svátkům štědrosti, radosti a pohody předcházely ve škole různé
akce.
Již koncem října se škola začala rozrůstat o neznámé oranžové tváře –
strašidelné dýně, které žáci vyráběli v hodinách pracovních činností a ve školní
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družině. Na přelomu října a listopadu pak žáci 5. a 9. ročníku uspořádali
Halloweenskou párty. V tento den se škola proměnila v temný dům plný
strašidelných postav oslavující tento svátek. Žáci si ho jaksepatří užili.
V listopadu školou začaly znít vánoční písně, kterými žáci opět potěší
rodiče, prarodiče a další posluchače u vánočního stromu, který se v letošním roce
rozsvítí 2. prosince. Další naše pěvecké vánoční vystoupení proběhne v kostele
sv. Jiří v Černošíně 14. prosince u příležitosti Vánočního koncertu. Nejen písně, ale
i vůně perníčků se line školou. Žáci začínají vyrábět zajímavá vánoční přáníčka a
ozdoby, píší dopisy Ježíškovi. Aby si předvánoční čas zpestřili, vyrazili mladší žáci
22. 11. do Litic u Plzně. Zde navštívili svíčkárnu RODAS, ve které se naučili odlévat
a dotvářet svíčky podle vlastní fantazie. Své výrobky (a nejen ty) si odvezli s sebou
domů.
Starší žáci v době adventního času (4. prosince) vyrazí do Techmánie
v Plzni. Pro ně je zde přichystán program, v němž navštíví příslušné expozice a
laboratoře, 3D Planetárium či Science On a Sphere dle příslušného tématu. V další
(volné) části budou mít možnost navštívit expozice, které si sami vyberou. Se
začátkem prosince přichází čas obav a strachu – zvláště u mladších žáčků. Školou
prochází velká bílá postava, kterou často doprovází sluhové ďábla s řinčícími
řetězy a proutěnými metlami. Jen ten, kdo byl celý rok hodný, může bez obav
předstoupit před Mikuláše a za básničku či písničku dostat sladkou odměnu.
Poslední prosincový školní den prožijí žáci v duchu Vánoc. Společně si připomenou
zvyky a obyčeje Vánoc, rozdají si dárečky, zazpívají si koledy.
Dovolte nám, abychom Vám jménem žáků a všech zaměstnanců školy
popřáli krásné, ničím nerušené Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2019.
kolektiv učitelů
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SHD
Malí hasiči se činí.
V Černošíně pracuje kroužek mladých hasičů, který vedou Anna Hreusová,
Lenka Kodimová a Iveta Šnejdarová. Všechny tři ženy vedou letos dohromady
14 dětí, z toho je 8 dívek a 6 chlapců. V kroužku je i jeden předškoláček.
Malé hasiče nám více představila vedoucí Iveta Šnejdarová. „Scházíme
se pravidelně vždy v pondělí odpoledne, naše schůzky jsou podle počasí, buď
v hasičské zbrojnici nebo na hřišti, v zimním období chodíme trénovat do
tělocvičny zdejší základní školy. Nejvíce trénujeme požární útoky a disciplíny pro
soutěž – Hra Plamen. Děti potřebují mít jak teoretické znalosti, tak i praktické
dovednosti. Musí znát topografické značky, technické prostředky, použití hasících
prostředků, azimut, zdravovědu. Z dovedností jsou to střelba ze vzduchovky,
ručkování po laně, vázání uzlů,“ vysvětluje Iveta Šnejdarová.

Pravidelnou akcí, které se mladí účastní, je právě soutěž Plamen, která má dvě
části a a koná se vždy na jaře a na podzim. „Na jarní část děti trénují požární útok,
požární útok CTIF, což není klasický požární útok – zde děti rozhazují a spojují
hadice, přeskakují vodní příkop, probíhají tunelem, stříkají vodu z džberovky –
ruční stříkačka, vážou uzle a rozpoznávají technické prostředky. Pak je zde štafeta,
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děti musí přelézt žebřík, běžet přes kladinu, přeskočit břevno, přenést hasící
přístroj, rozhazovat a připojovat hadice s proudnicí – každou část štafety plní
jedno dítě. V podzimní části děti mají dvě disciplíny požární útok dvojic a závod
všestrannosti, který se běží v lese nebo parku, zde mají stanoviště s disciplínami –
střelba, zdravověda, vázání uzlů, technické prostředky, azimut, topografické
značky a ručkování po laně. Během roku jezdíme již na zmíněné soutěže Plamen
a Tachovskou ligu, kde se soutěží v požárním útoku. V letošním roce jsme byli
s dětmi na obou kolech Plamene a na dalších osmi soutěžích Tachovské ligy. Dvě
letní soutěže jsme vynechali, protože se nám nepodařilo dát dohromady družstvo
vzhledem k tomu, že děti byly na prázdninách. Neúčast na soutěžích ovlivňuje
i celkový výsledek v soutěži,“ říká Šnejdarová.
Nejlepší umístění děti měly v Plané v požárním útoku, kde skončily na 6. místě.
Nejlepší čas požárního útoku se jim povedl v Brodu nad Tichou, ale tam to stačilo
na 7. místo. Poslední soutěž v letošní sezóně byla ve Stříbře, šlo o podzimní část
Plamene. Zde závodilo v kategorii starších dětí celkem 19 družstev.“ Nám
soutěžila dvě družstva. Po požárním útoku byly děti na 4. místě. Avšak závod
všestrannosti hodně zamíchal s pořadím a nakonec první družstvo se umístilo na
12. místě a druhé na 17. místě. I přesto děti splnily naše očekávání, u teoretických
znalostí neměly jediný trestní bod. Trestné body nasbíraly hlavně na střelbě
a ručkování na laně. Starší kategorie je od 11-ti letých dětí a nám v této kategorii
soutěží i 6-ti leté a 8-leté děti. Protože, pokud tyto děti malé děti doplním jedním
starším, musejí již závodit mezi staršími. Ale snad se nám podaří udržet nováčky,
abychom měli dostatek dětí i pro mladší kategorii. Tak by naše děti mohly soutěžit
s rovnocennými soupeři,“ vysvětluje pravidla soutěží vedoucí Šnejdarová.
Malí hasiči jezdí také na soustředění, například minulý měsíc byly děti v kempu ve
Františkových Lázních. Zde nejenom trénovaly na soutěže, ale také si užily
volnočasových aktivit.
„Největší podporou je pro nás město Černošín, které nás podporuje finančně
a máme možnost trénovat na tartanovém hřišti, kde nám také pořídili garáž na
vybavení, aby jej děti nemusely s naší pomocí při každém tréninku přenášet
z hasičárny na hřiště. Podporou jsou pro nás také rodiče dětí a členové SDH, bez
kterých by to samozřejmě také nešlo, moc všem děkujeme,“ posílají dík vedoucí
kroužku.
Martina Sihelská
Foto: archiv Šnejdarová
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Tělovýchovná jednota SOKOL Černošín
Vážení spoluobčané,
pomalu ale jistě se nám blíží vánoční čas a konec roku. Než se všichni ponoříme
do příprav na toto období, dovolte mi, abych Vám přiblížila, co se odehrálo
u fotbalových sokolíků.
V druhé polovině podzimní části přišlo několik porážek v řadě a naši chlapci se
tabulkou trochu propadli. Nakonec skončili na 8. místě. Všechny výsledky si
můžete prohlédnout v níže uvedené tabulce. Bohužel se některých klukům
nevyhnulo zranění, takže si neplánovaně prodloužili zimní pauzu. Zimní příprava
bude jako vždy spočívat hlavně v běhání a nabírání fyzické kondice.
Konec roku bude patřit tradičně „Silvestrovskému fotbálku“. Ten se bude konat
31. 12. 2018 od 10 hod. na místním fotbalovém hřišti. Všichni, kdo si budou chtít
zahrát fotbálek, budou vítáni.
13. kolo
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo

Černošín - Přimda
Rozvadov - Černošín
Černošín - Lom
Studánka A - Černošín
Černošín - Kostelec
Bezdružice A - Černošín
Černošín – K. Lázně A
Kšice A - Černošín
Černošín – Bor A
Kladruby - Černošín
Černošín – Stříbro B
Částkov A - Černošín
Sulislav - Černošín

Přehled podzimní části soutěže:
3:2
zrušeno
3:2 po penaltách
6:2
6:2
2:1
1:0
0:5
2:3 po penaltách
6:5 po penaltách
2:3
6:1
0:4

Závěrem bych chtěla poděkovat všem sponzorům a příznivcům za podporu.
Zároveň bych chtěla popřát za všechny členy Sokola krásné a klidné Vánoce
bez zbytečného shonu a do roku 2019 hlavně hodně zdraví a životní pohody!
Michaela Drozdová
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Pozdrav všem tanečním nadšencům a fanouškům!
Připadá mi, že to není tak dávno, co jsem psala poslední článek do zpravodaje.
A ono vážně není. Když koukám zpět, bylo to po prázdninách, co jsem avizovala
znovu rozběhnutí tanečních kroužků a nastínila zde naše plány na již probíhající
školní rok. Nicméně vždy se najde něco, co můžeme poslat do světa, s čím se
můžeme pochlubit.
20. 10. 2018 jsme s taneční skupinou 11Stars vyrazily na soutěž do Klatov. Byl to
devátý ročník pohárové taneční soutěže, nazývaný „Poslední tanec sezony 2018.“
Ač to byl ročník devátý, my jsme se ho zúčastnily poprvé. Opět jsme nejely se
žádnými ambicemi na medaile, ale s tím, že poznáme nové prostředí, pořadatele,
taneční skupiny a že si skvěle zatančíme. Vezly jsme opět dvě soutěžní
choreografie - Bumerang a Don´t give Up!. Obě choreografie jsem přihlásila do
kategorie DanceArt, kde jsme měly ještě další 3 soupeře. Soutěž hodnotilo pět
odborných porotců. Děvčata odtančila opět moc pěkně, musím se přiznat,
že soutěž od soutěže se už jen „kochám“ tím, jak se lepší. Jsou jistější, zkušenější
a lepší. Velký šok bylo hodnocení poroty, které proběhlo po odtančení všech
choreografií v dané kategorii. Tato taneční soutěž se hodnotila pomocí známek
(jako ve škole: 5 nejhorší, 1 nejlepší). My jsme za Bumerang dostaly 1, 2, 3, 2, 2
a za Don´t give Up! 2, 1, 1, 1, 1. Z toho už možná vytušíte, že jsme si za Bumerang
vytančily 2. místo a za Don´t give Up! PRVNÍ MÍSTO. Radost byla obrovská, slzy
štěstí tekly proudem. Já i děvčata jsme byly neuvěřitelně šťastné, protože to bylo
naše první zlato. Byla to opravdu sladká tečka za taneční sezonou 2018.
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Taneční sezona se překlápí hodně rychle, de facto, nemáme pauzu, tudíž už máme
v rozpracování další choreografie, které budou soutěžní. Ale na ty je ještě čtvrt
roku čas. Nyní si užíváme čas vystupování, který potrvá až do února 2019.
Naše LittleStars se pečlivě připravují, tančí, nacvičují. Chystají totiž čertí taneček.
Tyto holčičky mi dělají velikou radost, protože jsou to nadšené malé tanečnice
s velkou vůlí pracovat a zlepšovat se. Přichází s vlastními nápady. Také poctivě
trénují doma. Co více by si člověk mohl přát, než nadšené děti? 
I malé, sladké předškolandy pod vedením mojí taneční kolegyně Hanky trénují
a připravují velmi roztomilý taneček s jablíčky a šátečky. Když se na ně dívám,
kolikrát mi ukápne slza dojetí.
Všechny taneční skupinky můžete shlédnout 13. 12. 2018 v KSC Vlčák
od 17:00 hod. na Vánoční hodině pro rodiče, prarodiče, přátelé, známé apod.
Bude to takové menší předvánoční setkání s tím, že dětičky předvedou vše, co se
od září naučily. Mám radost, že se naše tančení drží, rozvíjí a hlavně, že holčičky
tančí rády! Není lepší odměny, než úsměv na tváři dítěte.
Ráda bych vám za náš taneční kolektiv popřála hezké dny, klidné vánoční dny
a hlavně spoooousty pozitivní energie a síly na vstup do roku 2019!
Veronika Merglová

Českobratrská církev
SLOVO FARÁŘKY
I když se již mnozí pokusili sepsat vypravování o událostech, které se mezi námi
naplnily, jak nám je předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky
slova, rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to
v pravém sledu vypíši.
Lk 1,1-3
Na začátku evangelia stojí touha vyprávět příběh. Je to způsob, kterým si od
prapočátku světa lidé předávají zkušenosti, tradice, moudrost a víru. Kdo jsme
a čemu věříme, vyprávějí životní příběhy naše, našich předků a blízkých. Ne nějaké
definice z učebnice, ale život. Věříme vypravování, ve kterém cítíme lidský dech,
tepající srdce, naděje, starosti, bolesti, strach a lásku. A když se naplnila doba
božího lidu a přišel ten, na kterého staletí čekali, čteme právě o lidských nadějích,
obavách, dechu, kostech, mase, o všem, z čeho jsme postaveni i my.
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Na začátku se narodí dítě. To je obvyklý začátek lidských příběhů, a to je začátek
příběhu Syna člověka. Boha, který nezůstal na nebesích, ale přišel mezi nás a mezi
námi umožňuje i novou realitu, království nebeské. Ty události je třeba důkladně
procházet a opakovat stále znova, protože jsou událostmi nadějí i strachu každého
člověka. Ten, který je také zažil, k nim nabízí klíč. Klíč neznamená snadné
a jednoduché řešení. Někdy je naopak ukrytý v otázkách, které nás napadají, když
Ježíšova cesta zpochybňuje naše vidění světa. Ale to může způsobit, že jsme
schopni se zvednout a něco změnit. I tyto Vánoce uslyšíme, jak jeho cesta začala.
Narodilo se dítě v Betlémě. A potom pokračovala, galilejskou krajinou, domovy
nemocných a odstrčených, přes Golgotu a hrob, až k nedělnímu ránu. Můžeme se
na té cestě poznat, najít, něco pochopit, a třeba si už nepřipadat na všechno
sami…
Přeji Vám, abyste si do svého osobního životního příběhu tyto Vánoce zapsali jako
dobré, pokojné a radostné. Ale abyste neměli obavy, když náhodou nebudou jako
z vánočního katalogu. Každý náš život je jedinečný, máme svou cestu a svůj příběh
a pro každý život se narodil Syn člověka.
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IV. adventní neděle

Stříbro
15.00 bohoslužby
Lestkov 14.00

Stříbro 17.00
Adventní koncert
Černošín 16.00

Boží hod vánoční

Lestkov 8.30

Černošín 10.00

Štěpán

Stříbro 10.00

Neděle po Vánocích

Stříbro 10.00

Silvestr

Černošín 17.00

Nový rok

Černošín 10.00

Štědrý den
Vánoční hra dětí

Černošín 14.30
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Půlnoční Lestkov
sv. Prokop 22.00

KULTURA
Zájezd na Moravu

Na konci října se uskutečnil zájezd na Moravu do vinného sklípku do Bořetic
Penzion Pod Kraví Horou. Všichni zúčastnění se dobře bavili a užili si skvělou
degustaci vína. Při zpáteční cestě navštívili i originální výrobnu čajů v Čejkovicích,
kde si některé čaje i zakoupili. Rádi se za rok opět vrátíme.
Za město Černošín Hanka Merglová

Vyprávěl o Vlčí hoře
Fenomén Vlčí hora, tak se jmenuje výstava fotografií, která byla v sobotu
10. listopadu zahájena v černošínském muzeu. Fotografie ukazují vzácnou
květenu, která kolem Černošína roste. Před zahájením výstavy byla také
přednáška s video projekcí, slovem přednášel autor snímků předseda Svazu
ochranářů přírody v Plané Miroslav Trégler. „Vlčí hora je velmi bohatá na různé
chráněné rostliny, roste tam několik druhů vzácných orchidejí, lilie, na podzim pak
hořečky drsné Sturmovy, některá ta květena už téměř v naší republice vymizela.
Jsem rád, že na přednášku přišlo plno lidí, které zdejší příroda zajímá a děkuji
pracovnici muzea za pozvání,“ uvedl Miroslav Trégler z Plané.
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Mezi hosty vernisáže byl také senátor Miroslav Nenutil ze Stříbra. „Musím říci,
že mě velmi překvapilo, kolik druhů rostlin je v dnešní době ohroženo. A jakou
práci musí ochranáři přírody vynaložit pro jejich záchranu. klobouk dolů všem
těmto dobrovolníkům,“ řekl Nenutil.
Z Plané přijela Stanislava Antropiusová. „Míra je náš dobrý přítel, takže jsme jej
rádi přijeli podpořit. Jeho práci známe, mám doma i jeho knihu Blízké krajiny
západních Čech. Je to dobrý člověk, hodně zná, umí o tom vyprávět,“ chválila
přednášejícího Antropiusová.
Výstava fotografií zůstane v černošínském muzeu do konce roku, ale od
15. prosince ji ještě navíc doplní výstava zvonečků.
Martina Sihelská

Kulturní podzim v Černošíně
O kulturní dění v Černošíně na podzim nebyla nouze. Na svatého Václava Město
Černošín uspořádalo Václavskou zábavu. Návštěvníků přišlo dosti a tak jste si
mohli společně zatančit, zazpívat nebo jen tak posedět s přáteli. V pátek 16.
listopadu jsme společně prošli tradičním průvodem ulicemi Černošína, rozsvítil
lampiony a nakonec si děti zatančily, zasoutěžily a pobavily se na dětské
diskotéce. Pro dobrou náladu nám hrál DJ Prazdroj – Richard Nedvěd. Bylo až
k neuvěření, že děti vydržely do večerních hodin stále skotačit a nechtěly tuto akci
17

ukončit. Další den jsme pokračovali na zábavě pro dospělé. Motorest Vlčák a RN
Produkce uspořádali tématickou disco párty ve stylu ,,Divoký západ“. KSC Vlčák se
rychle plnil návštěvníky. S krásným vystoupením se představily mladé tanečnice
11Stars pod vedením Veroniky Merglové. Za svou choreografii si vysloužily
obrovský potlesk, který jim právem patřil. Vrcholem večera bylo vystoupení party
nadšenců z Černošína a okolí, kteří si připravili scénku z ,,Divokého západu“.
Nechyběl Vinetou s Rybanou, šerif, kovbojové, barové tanečnice ani arizonská
pěnice ,,Tornádo Lů“. Děkujeme všem, kteří jste přišli a užili si večer společně
s námi. Těšíme se na Vás na další akci, kterou pro Vás budeme připravovat –
SILVESTR 2018. Přeji Vám krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Martina Janotová
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Přehled kulturních akcí prosinec 2018

2.12. Rozsvícení vánočního stromu, advetní trh
8.12. Mikulášská besídka, na sále KSC Vlčák od 14:00 hod.
12.12. Vánoční beseda s důchodci, v klubu čp. 24 od 15:00 hod.
13.12. Vánoční taneční hodina, na sále KSC Vlčák od 17:00 hod.
14.12. Vánoční koncert v kostele sv. Jiří od 17:00 hod.
15.12. Zájezd na vánoční trhy do Chebu, cestu hradí město Černošín,
zájemci se mohou nahlásit v informačním centru Černošín nebo na MěÚ
u Hanky Merglové
31.12. Silvestr, na sále KSC Vlčák od 20:00 hod.
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Kulturní akce 2019
Leden
1. 1.

19. 1.

Novoroční výšlap - pořadatel Město Černošín
Muzeum: od 15. 12. 2018 trvá výstava zvonečků
Muzeum: autorské čtení básní, herec, básník, muzikant p. Petr Batěk –
termín bude upřesněn
Muzeum: beseda se strojvůdcem lokálky p. Jiřím Bízkem z Bezdružic –
termín bude upřesněn
Ples SDH - pořadatel SDH ve spolupráci s Městem Černošín

Únor
1. 2.
7. 2.
11. 2.
16. 2.
23. 2.

Muzeum: výstava fotografií p. Květoslava Jiránka imemorian, vernisáž
Muzeum: přednáška Kameny našeho domova - geolog p. Petr Rojík
Muzeum: život letců za 1. republiky - beseda s p. Švecem
Městský ples - pořadatel Město Černošín
Maškarní pro děti - pořadatel SDH ve spolupráci s Městem Černošín

Březen
2. 3.
8. 3.
23.3.

Masopustní průvod – pořadatel Svaz žen
Muzeum: autorské čtení básní p. Jiřího Kohouta
Pyžamová párty – pořadatel Město Černošín

Duben
10. 4.
20. 4.
27. 4.
27. 4.
27. 4.

Muzeum: výstava Křížené nitky s vernisáží a kurzem paličkování
Bílou Vlčí stopou – pořadatel Město Černošín
Pouť sv. Jiří + pouťová zábava – pořadatel Město Černošín
Muzeum: výstava celuloidových panenek z let 1940 - 1950 –
HRAČKY NAŠÍ BABIČKY
Muzeum: workshop pro děti v rámci poutě
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Květen
4. 5.
11. 5.
15. 5.
24. 5.
31. 5.

Fotbálek sv. Floriána – pořadatel SDH Černošín
Tanečky – pořadatel Svaz žen
Beseda s důchodci ke dni matek – pořadatel SPOZ ve spolupráci
s Městem Černošín
Taneční večer pod širým nebem - pořadatel TJ Sokol (11Stars)
Malování na asfalt – pořadatel SPOZ ve spolupráci s Městem Černošín

Červen
2. 6.
22. 6.

Dětský den – pořadatel Město Černošín (spolky Černošín)
Svatojánský večer – pořadatel Město Černošín

Červenec + srpen
Muzeum: Výstava modelů autíček Edy Kvasničky - KAŽDÝ MŮŽE MÍT MERCEDESA
– termín bude upřesněn
5. 7. Vodní hry – pořadatel pí Petra Rumlerová
13. 7. Hawaii párty – pořadatel Motorest Vlčák, RN Produkce
24. 8. Country zahrada – Město Černošín
31. 8. Den řemesel – Město Černošín

Září
Muzeum: výstava obrazů - MALOVÁNÍ Z PAVLOVIC od pí Jarmily Krynické + kurz
malování v muzeu – termín bude upřesněn
28. 9. Václavská zábava – Město Černošín

Říjen
Muzeum: výstava fotografií p. Ivana Tomáška
12. 10. Tanečky – pořadatel Svaz žen
26. 10. Oldies párty – Motorest Vlčák, RN Produkce
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Listopad
Muzeum: vánoční workshop – termín bude upřesněn
Muzeum: přednáška Z říše ptáků – p. Karel Machač - termín bude upřesněn
Muzeum: výstava knoflíků – termín bude upřesněn
9. 11. Svatomartinský lampionový průvod + dětská disco párty – pořadatel
Město Černošín
16. 11. Tématická párty – pořadatel Město Černošín

Prosinec
Muzeum: vánoční výstava Stromečky z různých materiálů – termín bude upřesněn
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu – pořadatel Město Černošín
7. 12. Mikulášská besídka pro děti – pořadatel SDH ve spolupráci
s Městem Černošín
11. 12. Vánoční beseda s důchodci – pořadatel SPOZ ve spolupráci
s Městem Černošín
13.12. Vánoční koncert – pořadatel Město Černošín
31. 12. Silvestr – pořadatel Motorest Vlčák, RN Produkce

Připravuje se: Počítačový kurz pro začátečníky - 12 zájemců.
Lektorka Naďa Pezlová, začátek kurzu leden/únor 2019

Budou i nadále pokračovat zájezdy na plavání, do ZOO a na Moravu.
Předložený přehled kulturních akcí je živý materiál, který bude průběžně aktuálně
doplňován. Sledujte proto stránky města, muzea a facebook Informačního centra
Černošín. Případně se s informacemi obracejte na pracovnice infocentra. Touto
cestou prosíme i ostatní spolky a sdružení, jednotlivce, kteří chtějí pořádat jiné
akce mimo rámec kulturního přehledu, aby nás informovali o termínu pořádání
akce. Tel: 736 417 706 nebo na e-mail: Janotova11@seznam.cz, info@cernosin.cz
Děkujeme za spolupráci
Martina Janotová, Martina Sihelská
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Jiří Varous, Krásné Údolí
Tesařství
Pokrývačství
• kompletní výroba střech
• výstavba pergol
• dřevěné podlahy
• sádrokartony

Tel: +420 605 022 102
Zpravodaj města Černošín
Zpravodaj vychází jako čtvrtletník. Tištěné periodikum je poskytováno bezplatně.
Elektronická podoba zpravodaje je zveřejňována na internetových stránkách města.
Příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů, nikoli názor rady. Redakční rada neověřuje fakta
uvedená v autorských příspěvcích. Redakce si vyhrazuje právo na neuveřejnění příspěvků.
Úprava či krácení příspěvku bude před uveřejněním konzultována s autorem.
Ve zpravodaji nebudou uveřejněny příspěvky, které jsou v rozporu s platnými zákony ČR,
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