Vážení spoluobčané
Na květnovém zasedání zastupitelstva města byl vznesen dotaz, co se vlastně
v Černošíně za poslední období dělá a co se změnilo. Pokusím se ve zkratce na
tento dotaz reagovat. Je mi jasné, že otázka směřovala do investiční oblasti, ale já
bych začal z druhé strany.
Co se ve městě podařilo nového, co naopak ještě zbývá?
Rok je velice krátká doba na převratné změny, přesto se rychle zapomíná.
Dnešní doba je trochu uspěchaná a zdá se mi, že se lidé tak trochu uzavírají do
sebe. Přesto se dějí zázraky a jsem velice potěšen, že se v Černošíně podařilo
nastartovat zapojení dětí a mládeže do aktivit jak pohybových, tak výtvarných.
Tohle není samozřejmě moje práce. Každá činnost stojí a padá na tahounech, kteří
ve svém volném čase najdou chvilku a dovedou svým nadšením a ochotou něco
dělat, strhnout okolí a zapojit je do činnosti. Na vedení města je, aby tyto aktivity
podchytilo, podalo pomocnou ruku v zajištění vhodného zázemí a pomohlo
případnou finanční podporou. Říká se o mě, že málo chválím. Ale jsem
přesvědčen, že všichni tito aktivisté, kteří se zapojí do jakékoli činnosti, se nedají
ničím dosti ocenit a byl bych rád, aby věděli, že si jejich práce vážím. Slibuji, že se
polepším a budu veřejně prezentovat svůj postoj a budu chválit. Vím, že jsou to
jenom slova, ale dobrá věc se chválí sama. Vždy se sejdou rozdílné názory a všem
se nikdy nezavděčíte.
V roce 2016 jsme schválili aktualizaci Programu rozvoje Města Černošín.
Tento program je „živým organismem“, se kterým se musí pracovat, soustavně
doplňovat a dotvářet. Připravenému štěstí přeje, a proto se připravujeme
neustále. Nejsem zastáncem systému, že budeme dělat jen věci, na které jsou
vypsané dotační tituly. Je třeba dělat věci potřebné a prospěšné. A pokud tyto
akce budou podpořeny dotací, tak je to úplně dokonalé. Hotovo nebude nikdy,
pořád je co vylepšovat a tvořit. V tomto čísle Zpravodaje si můžete přečíst
informaci, co se za poslední období podařilo dokončit a co se snad dokončit
podaří.
Průběžně se připravují projekty a vše potřebné tak, abychom měli
v maximální možné míře vše nastaveno na rozjezd v příštím roce. Ne všechno se
daří, jak bylo naplánováno, ale problémy jsou od toho, aby se řešily. „Černou
můrou“ je dokončení úprav ve Svojšínské ulici, ale snad již je vše sladěno do
požadované podoby a v nejbližší době bude požádáno o stavební povolení.
Připravuje se rekonstrukce odstavné plochy u DPS a odstranění vzdušného vedení
v Javorové ulici. Nezapomíná se ani na osady. V Ostrovcích se připravuje obnova
vodovodu a udržovací práce na rybníčku, v Pytlově oprava kanalizace. Třebel
finišuje s výstavbou nového vodojemu a vodovodního řadu. Práce hodně, času
málo. Ono jen udržet majetek města tak, aby nedocházelo k jeho devastaci a
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zhoršování stávajícího stavu, dá poměrně velké úsilí a stojí nemálo peněz. Není to
jen o tom něco vybudovat, ale musíme přitom myslet na to, že vše potřebuje
pravidelnou údržbu a průběžné opravy. Vytvořit dílo nebo stavbu je jednorázová
záležitost, ale následné udržení v provozuschopném stavu je nekonečné.
Ve všech obcích se seká tráva a udržují veřejné plochy. Ve všech obcích svítí
veřejné osvětlení. Jen udržet pořádek a čistotu je mnohdy nadlidské úsilí. Tato
činnost není zase tak moc vidět a přesto je to nekonečný kolotoč. A názor – ono to
město nějak zařídí a zvládne, není docela tak pravda a je to vlastně věcí nás všech.
Přejme si v letošním roce hodně úspěchů a pohody.
Miroslav Plincelner
Starosta města

Stavební činnost 2015/2016
V roce 2015 město Černošín realizovalo stavební práce a investiční akce
schválené zastupitelstvem města, které byly v souladu s Místním programem
obnovy vesnice. Jedná se mimo jiné o zdárně dokončené přeložení krytiny na
vstupní bráně a zhotovení nových vrat a vstupních vrátek do areálu objektu čp. 20
– bývalé fary. Část tohoto areálu získala také nové oplocení. Na hřbitově byla
vybudována středová cesta a před vjezdem do hřbitova odstavná plocha. První
výtah sloužící široké veřejnosti si můžete vyzkoušet v KSC Vlčák a dostanete se
s ním pohodlně ke společenskému sálu. Přístupy k nemovitostem v ulici Javorová
dostaly nový povrch, stejně tak část plochy u obchodního domu a průjezd čp. 24.
Velkou stavební investicí v loňském roce bylo vybudování chodníků, úprava návsi
a zřízení dvou autobusových zálivů v místní části Víchov. V další místní části,
Pytlově, byly dokončeny stavební úpravy rybníku a za přispění dotace
z Plzeňského kraje byla realizována úprava zpevněných ploch k naučné stezce
Třebel.
Počátkem roku 2016 byl schválen Program rozvoje města Černošín na
období od 2016 do 2024, který nahradil Místní program obnovy vesnice a je
důležitým podkladem při sestavování plánů stavebních prací. Počátkem roku 2016
dostal sokl obou objektů DPS nový „kabátek“. Vlastními silami město postupně
provádí výměnu van za sprchové kouty v Domě s pečovatelskou službou, stejně
tak provádí opravy v objektu bývalého stacionáře pro volnočasové aktivity dětí i
dospělých. Nyní probíhají práce na zabezpečení objektu stodoly městského úřadu,
na obnově místních komunikací v Krásném Údolí, následovat budou komunikace v
ulici Lipová a Palackého v Černošíně. Postupně se zahájí práce na vybudování
autobusové zastávky v Pytlově, opravě ohradní zdi kostela sv. Jiří, opravě průjezdu
městského úřadu, na udržovacích pracích na malé vodní nádrži v Ostrovcích, na
realizaci díla na Třebeli – vodárně a vodovodu, dovybavení Šontálského parku
v Krásném Údolí a zhotovení replik venkovních oken na objektu čp. 20 – Muzeum
Černošínska.
Alena Kadlecová, stavební technik
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Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za
hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem
platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče.
Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá
letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny,
Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na
úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný
občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30
dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
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Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu,
pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že
některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu –
nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u
zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Informace pro občany platná od 12. 6. 2016
V období letních prázdnin nebude jezdit linka 411430 Aš-Plzeň (jeden pár spojů
v pracovní dny) dopravce Autobusy Karlovy Vary, která není v gesci Plzeňského
kraje.
Pro zajištění dopravní obslužnosti bude o prázdninách rozšířen provoz linky
490360. Nově pojede o prázdniny spoj 22 (odjezd z Černošína směr Plzeň v 7:05) a
bude zaveden nový prázdninový spoj ze Stříbra v 15:15 do Černošína (15:35),
který má návaznost na autobus od Plzně. Zpět do Stříbra z Černošína jede bus
v 16:00.
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Vítání občánků
2.4.2016 v obřadní síni MěÚ Černošín
Dne 2.4.2016 se v obřadní síni
Městského úřadu uskutečnilo vítání
občánků. Dva chlapečky - Vojtěcha
Pivoňku a Martina Schejbala přivítal
do života starosta města Miroslav
Plincelner za účasti dětí z Mateřské
školy v Černošíně, které tradičně
program obohacují recitací básniček
a to vždy milým, neopakovatelným
způsobem.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
červen – září 2016
Evžen KŮRKA
Evženie MERTLOVÁ
Vítězslav PLAČEK
Václav ČERNÝ
Jiří ŠRÁMEK
Zdeňka HRUBÁ

Miroslav NOVÁK
Václav NOVÝ
Helena DOBROCSÁNYIOVÁ
Milada GREGOROVÁ
Jiřina POSPÍŠILOVÁ
Josef PACOLA

Stříbrná svatba
Jiřina a Zdeněk KŘÍŽOVI

Zlatá svatba
Věra a Jiří ŠRÁMKOVI
Marcela a Stanislav KOPETOVI
Všem jubilantům blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně štěstí a zdraví
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Byl Johan Wolfgang Goethe u nás v Černošíně,
nebo je to jen téměř pravdivé vyprávění?

Dnešní pokračování čtení o historii našeho města věnuji mnohokrát
opakovanému vyprávění o návštěvě Johanna Wolfganga Goethe na Vlčí hoře a
v Černošíně. Faktem je, že básník, spisovatel, také politik a nadšený přírodovědec
J. W. Goethe, narozený 28. srpna 1849 ve Frankfurtu nad Mohanem, vystudoval
práva na univerzitě v Lipsku a Štrasburku a většinu svého dlouhého života strávil
ve Výmaru, kde získal v roce 1779 titul tajného rady, o tři roky později byl povýšen
do šlechtického stavu a ve svých 66 letech (v roce 1815) se stal ministrem
výmarské vlády. Díky jemu a Friedrichu Schillerovi se německé město Výmar stalo
významným kulturním centrem. Své pobyty v Čechách spojoval především
s léčením svých zdravotních potíží v lázních Karlovy Vary, Teplice a Mariánské
Lázně. Právě poslední své lázeňské pobyty v letech 1820 – 1823 trávil v klidných
Mariánských Lázních. Kromě nesčetných oficiálních i zcela soukromých setkání se
věnoval procházkám, psaní dopisů a uspořádávání sbírek minerálů, které mu byly
věnovávány a především pro něj sbírány jeho věrným Stadelmannem.
Pamětní kniha města Černošína však uvádí výpisky z deníku černošínského
faráře a vlastivědného badatele Miesnera, který poznamenává:
„V létě roku 1823 sem přijeli dva muži a jedna dáma z Mariánských Lázní,
ubytovali se v hostinci „Rathaus“ a nechali se od domkáře Sebastiana Laubeho
z č. p. 88, zvaného Sacherl, doprovázet na Vlčí horu. Cizí návštěvníci se těšili na
zdejší přírodu a zejména obdivovali nádherný výhled ze západního výběžku hory
(Pozn. autora; Kde byla později vybudována Goethova vyhlídka.) Laube byl kvůli
sporu s obcí ohledně dluhu 100 zlatých na rozdíl od nových veselých společníků
docela skleslý. Starý muž se ho přímo zeptal, co ho trápí a dozvěděl se o nutnosti
splatit dluh, který měl na své malé chaloupce vůči obci. Domluvil se s Laubem na
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pomoci. Sacherl potom musel nasbírat velké množství krásných, velkých
hranatých krystalů amfibolu, které si starý muž s doprovodem vzal jako dárek
s sebou domů. Najatému průvodci Laubemu vyplatil 120 zlatých. Když se
obdarovaný svého dobrodince zeptal na jméno, ten odvětil: „Jmenuji se Goethe a
jsem spisovatel.“ Laube byl občasným privátním učitelem v Lažanech a o
osobnosti Goetha měl dost široké znalosti. Starý muž mu k nebývalé radosti
s úsměvem věnoval jeden výtisk (knihy) a domluvil se, že Laube bude pro něho
sbírat pěkné krystaly a při další návštěvě, příští rok, mu je předá do sbírky.
Říká se, že starý pán s doprovodem byli Goethe, jeho malý synek a Ulrika von
Levetzow a přenocovali v hostinci „Zum Rathaus“. Ráno pak odcestovali zpět do
Mariánských Lázní.“
Když učitel Laube po pár dnech vyprávěl svůj zážitek tehdejšímu faráři a
vlastivědnému badateli Miesnerovi, ten se velice rozzlobil, že mu Goetheho
přítomnost na Vlčí hoře a v Černošíně nikdo neoznámil. Přesto v příloze pamětní
knihy města Černošína návštěvu spisovatele zaznamenal.
Laube pilně sbíral pěkné vzorky nerostu, ale dalšímu předání se těšil marně.
V roce 1832 přišla zpráva o úmrtí básníka, ač Laube ještě pořád doufal, byl
hluboce zkroušený. Jeho nasbírané, překrásné amfiboly se ještě v roce 1923, sto
let po údajné návštěvě Goetha, nacházely na půdě domku č. 88. Tehdy je nový
majitel domku, pan Hostalka, předal kronikáři.
V roce 1893 černošínský Okrašlovací spolek Wolfstein vystavěl na Vlčí hoře,
na místě překrásné vyhlídky do kraje, Goethův altánek, tolik navštěvovaný a
opěvovaný obyvateli našeho města i jeho návštěvníky.
Pravda o návštěvě básníka Goetha na Vlčí hoře a v Černošíně byla v dalším
století mnohokrát velice kriticky zpochybňována. Především plánským lékařem a
historikem Dr. Urbanem Michlem, který se dotknul docela posměšně vyprávění
onoho „Sachrlíka“.
Nedopátrali jsme se ze starých zápisů pravdy o návštěvě J. W. Goetha
v našem městě, můžeme vážně pochybovat, ale i přes tyto pochybnosti existují
básníkovy „doteky“ na Vlčí hoře. V deníku básníka z návštěvy v Mariánských
lázních v červenci a srpnu roku 1823 je Vlčí hora mnohokrát poznamenávána ve
spojitosti s donesenými minerály jeho pomocníkem Stadelmannem i mnoha
osobními přáteli. Pozoruhodný důkaz o učiteli jménem Laube nalezneme ve
sbírkách minerálů věnovaných Goethem tepelskému klášteru, kde stojí: Amfiboly
nasbírané p. Laubem (z Lažan). Především amfiboly z Vlčí hory a pečlivě
popsaných sbírek J. W. Goetha můžete nalézt v muzeích po celém Německu a
rovněž i v Přírodovědném muzeu ve Vídni.
Věřím, že jsem Vás zase o trochu víc přiblížil k Vašemu domovu, našemu
městu Černošín, a vzbudil trochu hrdosti a lásky k místu, kde žijeme, nebo jsme se
narodili.
M. Cvrk
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Svaz tělesně postižených
Ohlédnutí za květnovým pobytem ve Františkových Lázních
Sdružení tělesně postižených v Černošíně zajistilo pro své členy seniorský a
rekondiční pobyt v hotelu Bohemia ve Františkových Lázních. V neděli 8. května
2016 jsme se vydali na cestu za pěkného slunečného počasí.
Cestou do lázní jsme se stavěli ve městě Cheb. Prohlídka náměstí s krásnými
historickými domy, se „Špalíčkem„ a starobylého hradu za nádherného
slunečného dne, se všem moc líbila.
V lázních jsme pak po celý týden mohli obdivovat pěkně upravené parky s jarní
květinovou výzdobou. Františkovu promenádu, kolonádu a prameny , výstavní
lázeňské domy a hotely. Vyhledali jsme také sošku malého Františka a mnozí jej
pohladili na příslušných místech.
Také s výlety k jezeru Amerika, nebo na vyhlídku poblíž hotelu Pyramida a jiné
památky, jsme byli spokojeni.
V hotelu jsme absolvovali různé léčebné procedury a několikrát navštívili
bazén v místním AQUAFORUM.
Nezapomenutelným zážitkem byla také návštěva divadla s programem slavných
světových melodií. Při zpáteční cestě domů byla pěknou tečkou za týdenním
pobytem prohlídka hradu Seeberg.
Anna Chlebečková
Oznámení o připravovaném zájezdu do Prahy.
V první polovině září 2016 pořádáme pro všechny členy STP Černošín zájezd do Prahy.

Termín zájezdu bude upřesněn.
Přihlásit se můžete na tel. 736 711 872 Melicherová Jiřina
607 582 412 Chlebečková Anna

SPOZ
Milí spoluobčané,
dne 5. května se konala na sále KSC Vlčák Beseda s důchodci ke Dni matek. Pan
starosta Miroslav Plincelner diskutoval s návštěvníky o akcích, které již probíhají
nebo se uskuteční v letošním roce. Besedu oživilo vystoupení dětiček z MŠ
Černošín. Pod vedením p. učitelek děti přednesly básničky ke Dni matek, zahrály
pohádku a zazpívaly písničky s jarní tematikou. Maminkám a babičkám předaly
krásná přáníčka, která vyráběly děti z MŠ a ZŠ. Všechny ženy byly obdarovány
kytičkou. K poslechu a tanci zahrál p. Jaroslav Fichtl.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členkám SPOZ za jejich obětavou práci.
Eva Klusáčková
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SHD Černošín
Milí spoluobčané.
U příležitosti konání poutě sv. Jiří jsme vypomáhali s organizací rozmístění stánků,
občerstvení bylo jako tradičně před hasičárnou, kde si každý mohl vybrat podle
své chuti z naší bohaté nabídky. Večer na pouťové zábavě jsme zajišťovali
pořadatelskou službu. Vše proběhlo naprosto v pořádku, všichni se bavili do
brzkých ranních hodin. 30. dubna jsme pořádali pro děti i dospělé stavění máje.
9

Děti ozdobily májku a věnec, za což byly odměněny vuřtem, který si opekly. Pak
pokračovala zábava pro dospělé. Účast byla opět slabší a to jak dětí, tak i
dospělých. Asi nikdo nemá potřebu se bavit. Začátkem května proběhl osmý ročník
turnaje v minikopané, kterého se účastnila čtyři družstva - zvítězil Bílý balet
Černošín. V průběhu Dne řemesel jsme se starali o to, aby návštěvníci měli
dostatek nápojů. Ani v letních měsících nebudeme zahálet, chystáme se podpořit
svojí pomocí další akci pořádanou městem Černošín „Rozloučení se školou aneb
hurááá na prázdniny“ a v rámci dobrých vztahů nám město pomůže s naší akcí
„Rozloučení s prázdninami aneb hurááá do školy“. Spolupráce s pracovnicí
informačního centra Martinou Janotovou se nám již mnohokrát osvědčila, jsme
schopni si navzájem vycházet vstříc, vypomáhat si navzájem při kulturních akcí a
není problém, který bychom společně nevyřešili. Patří jí náš velký dík stejně tak,
jako všem, kteří se na akcích podílejí a věnují tomu svůj volný čas. Nakonec
bychom Vás rádi pozvali do muzea, ve kterém je nově instalovaná stálá expozice,
mapující náš sbor.
Za SDH Černošín starosta F. Hrubý, místostarostka M. Koubková

Májka

Pouť sv. Jiří
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TJ SOKOL
Vážení spoluobčané,
léto se začíná hlásit o slovo a já bych ráda zrekapitulovala, co se událo
během jarních měsíců v naší místní Tělovýchovné jednotě.
Jak jsem se zmiňovala v posledním čísle, fotbaloví sokolíci si letošní zimní
přípravu zpestřili soustředěním na šumavském Špičáku, kde polykali kilometry na
běžkách. Až na pár výjimek mužstvo zůstalo ve stejném složení a bylo dobře
připraveno na dávku nových zápasů. První dubnový víkend se rozběhla jarní část
okresní soutěže. Jak se sami můžete přesvědčit v níže uvedené tabulce, zimní
příprava se projevuje pozitivně. Dosavadní výsledky mluví za vše. V době uzávěrky
měli sokolíci odehráno osm utkání, ze kterých zvítězili hned šestkrát a nacházejí se
na krásném pátém místě. Zbývají odehrát pouze čtyři utkání a troufám si říct, že
to po delší době vypadá na velmi dobré umístění a ukončení sezony. Jen ta
návštěvnost není zatím moc vysoká. Kluci mají dobrou formu a je škoda, že se o
své výkony nemohou podělit s větším množstvím diváků. Ráda bych Vás proto
tímto pozvala na domácí zápasy sokolíků.
Rozpis zápasů jarní části TaNET okresního přeboru mužů:
15. kolo
Černošín – Přimda
SO
3:1
16. kolo
Stráž – Černošín
SO
4:0
17. kolo
Lom – Černošín
SO
0:3
18. kolo
Černošín – Záchlumí
SO
4:1
19. kolo
Planá A – Černošín
SO
2:0
20. kolo
Černošín – K. Lázně A
SO
2:1
21. kolo
Erpužice – Černošín
SO
1:4
22. kolo
Černošín – Kšice A
SO
5:0
23. kolo
Damnov A – Černošín
SO
28. 5. v 17:00 hod
24. kolo
Černošín – St. Sedliště
SO
4. 6. v 17:00 hod
25. kolo
Sulislav – Černošín
SO
11. 6. v 17:00 hod
26. kolo
Černošín – Studánka
SO
18. 6. v 17:00 hod
Dále předám slovo dalším oddílům, které jsou neméně významnou součástí
Tělovýchovné jednoty.
Vystoupení tanečního kroužku – Pouť 2016, Černošín
Pro tento rok jsme si na Pouť s dětmi připravili hned dvě vystoupení. Děti
předškolního věku si jako své vystoupení připravily „Kočičí školu", při které je
doprovázely 2 starší a zkušenější tanečnice Barborka Voleská a Terezka
Šindelářová. Děti školní (tzn. od druhé do čtvrté třídy) si pro diváky připravily
vystoupení s názvem „Retro", kde zatančily na písničky Sladké mámení od Heleny
Vondráčkové, Sny o tygří Lady od Arnošta Pátka a zazněla i 60-tá léta v podobě
písně Pátá od Zuzany Norisové.
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Celý týden jsme se modlili k počasí, protože předpověď nebyla vůbec příznivá pro
vystupování pod širým nebem. Počasí nám přálo (resp. nepršelo) do chvíle, než
jsme vyšli ven a postavili se na svá taneční místa. V tu chvíli začalo pršet. Musím
říct, že děti se s tím vypořádaly výborně a nějaký déšť je vůbec nerozhodil.
Vystoupení se velice povedlo a radost z odvedené práce byla obrovská.
Večer nás čekalo vystoupení na Pouťové zábavě. Pro tuto příležitost jsem si
zapůjčila z tanečního kroužku 3 holčičky – konkrétně Elišku Merglovou, Kristýnku
Bursovou a Martinku Čekanovou, které společně se mnou a mojí taneční kolegyní
Katkou Turnerovou, natrénovaly choreografii s názvem „Memories – Vzpomínky".
Vystoupení bylo náročné, hlavně pro holčičky, které se ho ale zhostily dobře a celé
vystoupení jsme bez jediné chybičky odtančily.
Ráda bych poděkovala všem, kteří nás podporují: TJ Sokol Černošín, městu
Černošín, divákům a nejvíce bych chtěla poděkovat výborné partě rodičů, kteří
podporují děti v této aktivitě, spolupracují, komunikují a pomáhají vždy, když je
potřeba. DĚKUJI VÁM!
Poslední dvě vystoupení nás čekají v sobotu 28. 5. 2016 na Dni řemesel, na který
jsme si s dětmi připravili Keltský tanec. Hned den poté budeme vystupovat pro
seniory u příležitosti jejich setkávání.

Tím nám končí taneční sezona a budeme se těšit na nové tanečky, nové
tanečníky nebo tanečnice zase v září!
V případě zájmu o přihlášení dětí na kroužek od září 2016 mě můžete
kontaktovat na telefonu 608 225 575.
Přeji všem krásné a prosluněné dny! :)
Veronika Merglová

Stolní tenisté
Naše hvězdičky stolního
tenisu ukončily sezonu
Krajských
bodovacích
turnajů. Na prestižním
turnaji mladších žáků
TOP 12 skončil Vašek
Myška na šestém místě.
V sobotu 2. 4. 2016 jsme
uspořádali
turnaj
Sokolská pálka a dvanáct
borců si to rozdalo
v jedné kategorii. Všichni
sportovci
si
odnesli
pěkné ceny a nutno říci,
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že se bylo na co koukat. Na třetím místě se umístil Lukas Schmucker z Pytlova,
druhé místo vybojoval Vašek Myška ml. a první místo obsadil Jaromír Kaňka (oba
TJ Sokol Černošín). Po turnaji jsme měli dopinknou, kde jsme se rozloučili se
starou sezonou, zhodnotili jsme ji a poznatky a postřehy uplatníme do sezony
nové.
9. 4. 2016 jsme byli pozváni na turnaj mužů do Chodové Plané, kterého se
zúčastnilo 26 hráčů okresních i krajských soutěží. Naši zástupci si vedli
následovně: J. Kaňka 22. – 26. místo, V. Myška ml. 18. místo (druhý v Útěše),
zároveň byl vyhlášen jako nejmladší hráč, a V. Myška st. 8. – 16. místo.
Zahájili jsme spolupráci s
DDM Stříbro a naši hoši
sehráli dva přáteláky. Ve
Stříbře jsme vyhráli 11:7 a
o čtrnáct dní to bylo doma
nerozhodně 9:9. Výkony
byly super a já všem
hráčům moc děkuji. Rád
bych připomněl, že dveře
pro nové zájemce jsou stále
otevřené!
V. Myška
Závěrem bych Vám chtěla za všechny členy Sokola popřát krásné slunečné léto
plné pohody, odpočinku a sportu.
Michaela Drozdová

Krásný pozdrav, drazí spoluobčané, z Krásného Údolí
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Jak již bývá zvykem, tak jsme jaro zahájili stavěním
Máje. Počasí moc nepřálo, ale čarodějnice s dětmi
vyrazila do lesa nad Černým koněm hledat figurínu
čarodějnice, kterou si poté upálily na hranici, a pak
dlabaly sladké odměny. Májka dopadla dobře a
čekalo nás Pálení čarodějnic 28. 5 2016, dále pouť
Svatého Antonína 11. 6. 2016 a malá dětská sláva
2. 7. 2016.
V Krásném Údolí momentálně začala firma
Promonasta s.r.o. budovat dlouho očekávané
vjezdy a upravovat naši malou náves, a tak se moc
těšíme, až budeme mít krásnou ves a pomalu
začneme plánovat do budoucna.
Kulturu ve Vlčáku necháme na podzim a zimu, zatím je moc práce v Krásném
Údolí. Opečený špekáček s vychlazeným pivem je však i pro vás připraven
v Krásném Údolí každou sobotu.
A to je z Krásného Údolí asi tak vše, stále makáme a snažíme se zvelebovat.
S pozdravem předsedy „Spolku Za Krásné Údolí“ V. Myška

PYTLOV
V loňském červnu ožila na jeden den osada Pytlov animací. A nejen osada, rukama
dětí i dospělých z okolních vesnic a
měst ožívaly i fantastické postavy,
pohádkové bytosti z plastelíny i papíru.
Neformální skupina Krea Pytlov se
rozhodla představit dětem kouzelnou
techniku animovaného filmu, v němž
téměř vše je možné… Ukázat dětem
animovaný film jako možnost, jak
smysluplně trávit volný čas, jak
smysluplně využívat PC, mobil či
foťák…
Animovaný film je jedno z uměleckých
odvětví, které nejen díky J. Trnkovi,
proslavilo Čechy po celém světě…
Jednodenní otevřená dílna pro kohokoliv, koho baví animáky, s názvem
Kamera, klapka, Pytlov animujem,
bude mít i letos pokračování.
Workshop Animovaný Pytlov se bude
konat poslední červnovou sobotu 25. 6.
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od 10:00 do 18:00 hod. Tentokrát budou kromě plastelíny a papíru ožívat také
dvorky a zahrady, písek a kameny, kolečko a nářadí, židle a prostě vše, co najdeme
na dvoře a zahradě. Možná se objeví i nějaký zahradní skřítek či skřet.
Na všechny se těší dva lektoři z projektu Animánie, obyvatelé Pytlova i občerstvení
a děkujeme za finanční podporu Mikroregionu Konstantinolázeňsko a též za
pomoc městu Černošín – bez nich by se akce nemohla uskutečnit.
Pokud by se chystala větší skupina nadšenců naráz, prosím kontaktujte
organizátory na emailu: jana.jeremiasova@post.cz

Májka v Pytlově
I v Pytlově se letos jako každý rok slavila májka. Během oslavy májky se také
zároveň slavilo několikero narozenin, takže jsme se letos sešli opravdu v hojném
počtu. Přijely i návštěvy z širokého okolí a byla nás opravdu plná vesnice. Děti
společnými silami už celý týden pracovaly na výrobě čarodějnice, kterou chtěly
spálit na ohni. Počasí nám vyšlo a májka se opravdu povedla.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co prožily děti v MŠ
a na co se těší…
Jako každým rokem se
především děti ze 2. třídy
zapojily do výtvarných soutěží
regionálních i těch celostátních.
Jejich práce převážně patřily
mezi
úspěšné.
Kreativními
pracemi se podílely na výstavě
v muzeu a na výzdobě sálu při
černošínské pouti.
Slavnostní obřad SPOZu
„Vítání občánků“ obohatily děti
pásmem básniček. Pro seniory u
příležitosti „Dne matek“ si
připravily básničky a písničky, dramatizací pohádky „O víle pampelišce“ a
s tanečkem se děti proměnily na roztomilé mažoretky.
Plny zážitků se děti vrátily z centra zábavy „Lvíček“ v Plzni. Velkým zážitkem
je pro ně nejen pobyt v samostatném zařízení, ale i cesta autobusem a projížďka
„velkým“ městem.
Sportovní nadšení a talent měli možnost ukázat kluci a holky ze 2. třídy na
sportovní akci v Plané. Tamní fotbalový klub v rámci projektu „Měsíc náborů – můj
první gól“ uspořádal soutěžní dopoledne. Odváželi si nejen sportovní zážitky, ale i
sladké odměny.
Školní zahrada je místo, kde se může rozvíjet svobodná hra dětí, setkávají
se na ní děti z obou tříd a při celoškolkových akcích se tam potkávají i rodiče. Na
zahradě můžeme děti i něco učit, nabízet jim různé hry, výtvarné činnosti a
pochopitelně se tam věnují i sportovním aktivitám a rozvíjejí své fyzické
dovednosti. Velkou radost udělal dětem nový zahradní domek na školní zahradě
MŠ. Jsou v něm uklizeny hračky, různé učební pomůcky a sportovní náčiní
využívané při pobytu na zahradě. Děkujeme za vstřícnost a podporu městskému
úřadu, že umožnil realizaci této investice.
A na co se děti těší v měsíci červnu? Dopolední oslavu Dne dětí si děti užily
plno her a soutěží na zahradě MŠ. Potěšily se s novými hračkami a odnesly si i
sladkou odměnu. Navštívily ekologickou pohádku „O lesíkovi“. Dále je čeká výlet
do ZOO v Plzni (děkujeme tímto za financování autobusu firmě EMZ). Rozloučení
s předškoláky již tradičně proběhne na Městském úřadě v Černošíně. Letos se
loučíme s 8 předškoláky – Lucinkou Němečkovou, Karolínkou Grzybovou,
Elizabethou Kadeřábkovou, Honzíkem Belšánem, Matýskem Kinkalem, Matýskem
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Romanem, Tomáškem Sklenářem a Tomáškem Vodičkou. Z celého srdce přejeme
úspěšné vykročení do nové etapy života – etapy školáčka.
Velké soutěžení nás čeká při společné akci s rodiči „Putování za králem
Karlem IV.“. Závěr školního roku oslavíme diskotékou. Plánujeme i návštěvu
kamarádů v 1. třídě základní školy.
A co závěrem? Určitě popřát všem dětem krásné prázdniny plné sluníčka a
zážitků. Rodičům pevné nervy a ostražitost, nám všem hezké a klidné léto.
za celý kolektiv MŠ Eliška Koutecká

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CYKLISTÉ SE OPĚT BLÝSKLI
S jarem opět odstartovala
Dopravní soutěž mladých
cyklistů (DSMC), do které se
každoročně
naše
škola
zapojuje. I v letošním roce se
okresní kolo uskutečnilo
v prostorách naší školy za
velké
podpory
města
Černošín a dalších sponzorů
(Rodinný pivovar Chodovar
Chodová
Planá,
EMZ
Černošín, BKV Bor, poslanec
Ing. V. Votava,
TechDraw
Office Plzeň, ASA Stříbro, senátor Mgr. M. Nenutil, McDonald's, Salzburg
Schokolade Planá), díky kterým všichni účastníci soutěže obdrželi za své výkony
hodnotné ceny. Soutěž se konala 29. dubna. Celkem se přihlásilo 24 týmů
(14 mladších a 10 starších), které byly složeny vždy ze dvou chlapců a dvou dívek.
Naše družstvo mladších žáků startovalo v tomto složení: M. Voleský, O. Petrovič,
M. Franková a K. Vaľovská. Družstvo starších tvořili: P. Novotný, L. Šupica, A.
Marková a M. Mičková. Společně s námi byl ještě náhradník – D. Směšný, který se
soutěže zúčastnil za chybějícího žáka ze ZŠ Tachov. Díky němu toto družstvo
získalo minimu trestných bodů a posunulo se blíže ke stupni vítězů. Všechny týmy
postupně prošly čtyřmi disciplínami – jízdou zručnosti, poskytováním první
pomoci, jízdou na dopravním hřišti a testem z pravidel silničního provozu. A jak
vše nakonec dopadlo? Díky častým schůzkám, které předcházely vlastní soutěži, a
celoroční poctivé přípravě se oběma skupinám podařilo obhájit prvenství
z loňského roku a postoupit do krajského kola. V závěru soutěže byli vyhodnoceni
nejlepší dívka a hoch v dané kategorii. I zde všechna prvenství patřila našim
cyklistům: L. Šupicovi (v průběhu celé soutěže neudělal žádnou chybu),
A. Markové, M. Voleskému a M. Frankové.
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23. a 24. května se uskutečnilo krajské kolo DSMC. Její první část se
odehrávala v Plzni na dopravním hřišti 33. ZŠ T. Brzkové. Zde nás čekaly testy
z pravidel silničního provozu, jízda zručnosti a jízda na dopravním hřišti pod
přísným dohledem policie. Po splnění těchto úkolů jsme se připravenými autobusy
přepravili do rekreačního střediska v Melchiorově Huti. Po skvělém obědě
následovala ukázka sebeobrany a výcviku psa policie z Horní Břízy. Další zajímavý
odpolední program, který pro soutěžící měli pořadatelé připravený, zhatila
nečekaná bouřka a trvalý déšť. Proto pořadatelé rozhodli, že budeme pokračovat
v dalších disciplínách soutěže, kterými byla práce s mapou a poskytnutí první
pomoci. Všichni soutěžící se postupně vystřídali v těchto disciplínách. Poté se již
mohli věnovat odpočinkovým činnostem (zahrát si minigolf, kulečník, stolní fotbal
či tenis apod.). Druhý den ráno jsme se dočkali průběžných výsledků, ve kterých
však chybělo hodnocení jízdy na dopravním hřišti. Podle těchto výsledků jsme
věděli, že obě družstva jsou zatím na druhém místě. Netrpělivě jsme čekali na
závěrečné vyhodnocení soutěže, kterému ještě předcházela beseda s policií ČR a
ukázkou její vybavenosti a připravenosti k zásahu. Pak už nastalo očekávané
vyhlášení výsledků. Naši „nováčci“ (mladší družstvo) obsadili vynikající 2. místo,
starší žáci potvrdili svoji neporazitelnost v kraji a opět stanuli na stupni nejvyšším.
Zajistili si tak postup do
celostátního kola, které se
letos uskuteční 14. - 16. června
v Nymburce.
Všem soutěžícím děkuji
za obětavou a vzornou
přípravu, gratuluji ke skvělému
výkonu,
který
jste
v jednotlivých kolech dopravní
soutěže podali. Starším žákům
přeji hodně štěstí a úspěchů
v celostátním finále.
Mgr. Naděžda Pézlová
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TRÉNUJEME NA DDH PLZEŇ
V pátek 20. 5. 2016 se v 8 hodin sešli na školním dvoře 1. stupně vybraní
členové dopravního kroužku, protože jeli trénovat jízdu na DDH v Plzni a jízdu
zručnosti. Naložili jsme drobné překážky a kola. Nezapomněli jsme ani na
netbooky, na kterých jsme si cestou mohli trénovat testové otázky z pravidel
silničního provozu. Někteří z nás toho využili a své vědomosti si rozšířili. Po
příjezdu na hřiště nám pan řidič
vyndal kola a my okamžitě vyrazili
jezdit.
Nejdříve
jsme
jezdili
křižovatkami
podle
pravidel,
abychom se s hřištěm seznámili,
pak jsme přidali šest stanovišť,
kterými jsme museli projet během
pěti minut. Mezi tím jsme měli
přestávky, které jsme využili
k odpočinku, k doplnění tekutin a
stravy. Ti, kteří se následující týden
chystali na krajské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, museli ještě vyzkoušet
jízdu zručnosti, protože je zde dost obtížná (vede z kopce do kopce). V průběhu
našeho tréninku se na hřišti objevili hasiči. Byli jsme překvapeni jejich rychlým
zásahem proti včelímu roji, který se usadil v keřích poblíž hřiště. Bylo zajímavé
vidět hasiče při jejich práci. Tento den byl pro nás velkým přínosem – poznali jsme
velké a moderní hřiště, procvičili si své znalosti v praxi, užili si mnoho legrace. Bylo
to prostě fajn.
Pastyriková, Vávrová, Vlášková - 3. ročník
JÍZDY S PANEM KONČICKÝM
Do základní školy Černošín přijel ve
středu 18. 5. učitel autoškoly – pan
Končický, aby žáky 3., 4. a 5. ročníku
zdokonalil v jízdě na kole podle pravidel
silničního provozu. Nejprve jsme si
zopakovali dopravní značky a prošli si
dopravní hřiště. Poté jsme nasedli na
nová kola a vyrazili do terénu. Pan
učitel byl s našimi výkony vcelku
spokojen, přestože se nám tam občas vloudila nějaká ta chybička. Nejčastěji jsme
se zapomněli ohlédnout nebo pořádně ukázat rukou. Uvědomujeme si, že i malá
chybička by v běžném provozu mohla způsobit vážnou dopravní nehodu. Celé
dopoledne bylo fajn. Jedinou chybou bylo to, že jsme jezdili necelé dvě hodiny,
pro některé z nás to bylo příliš málo.
Denisová B. a Š., Grzybová - 3. ročník
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MLADÍ ZDRAVOTNÍCI OPĚT ZVÍTĚZILI
Chlapci a děvčata ze Zdravotnického a záchranářského
kroužku se jako každý rok zúčastnili oblastního kola soutěže
hlídek mladých zdravotníků v Tachově. Po celý školní rok se
poctivě připravovali: učili se obvazovat různá zranění, poskytovat
první pomoc technickou i zdravotnickou, zkrátka účinně pomoci tam, kde je třeba.
V letošním roce jsme do Tachova vyslali dvě hlídky mladších žáků a žákyň.
KRVINKY, ti zkušenější zdravotníci, získali první místo a pojedou reprezentovat
naši školu do krajského kola v Nýřanech v tomto složení: Míša Franková, Lucie
Bursová, Kristýna Vaľovská, Ondra Petrovič a Ella Pastyriková. KOSTÍCI (Káťa
Vávrová, Vendy Vlášková, Honza Frank, David Směšný a Kája Hebíková) pak jeli na
oblast spíše nasbírat zkušenosti. Z minulých let už víme, že když děti poprvé uvidí
výtečně namaskovaná zranění se spoustou krve, jsou šokovány a dá jim hodně
přemáhání zranění ošetřit tak, jak mají naučeno. Přesto si všichni vedli velmi
dobře. Milé KRVINKY, držíme vám palce, ať v Nýřanech uspějete a užijete si férové
soutěžení!
Kristýna a Marcela Petričkovy
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ŠKOLNÍ VÝLET ZA POZNÁNÍM
V úterý 22. března ráno žáci prvního stupně odjeli do Prahy na školní výlet.
V autobuse jsme strávili dvě hodiny, ale nikdo se nenudil. Před Prahou jsme
zastavili u McDonald´s. Nikdo si nic nekoupil, neměli jsme hlad.
Hurá, už je tu Praha Dejvice! Jen kousíček od
divadla Spejbla a Hurvínka nás vyložil pan řidič. Pak
už stačilo ujít jen pár kroků a byli jsme v divadle, kde
nás přivítaly obří loutky Spejbla a Hurvínka.
Představení bylo o tom, jak se Hurvínek nechtěl učit
a neposlouchal Spejbla ani Máničku, kteří to s ním
mysleli dobře. Raději se nechal zlákat sladkými slovy
osla Hýkala z Oslova, který mu dal napít elixíru, jenž
ho postupně proměňoval v osla. Spejbl, Mánička a Žeryk šli Hurvínkovi na pomoc.
Nakonec to vše dobře dopadlo a Hurvínek opět rád chodil do školy.
Poté jsme všichni odjeli tramvají do Zemědělského muzea na Letné. V muzeu
jsme se rozdělili. Žáci 4. - 6. ročníku šli na rybářskou výstavu a mladší žáky si
odvedla hodná paní průvodkyně do Společenství pro ochranu lesů. Na rybářské
výstavě to bylo úžasné. Prohlíželi jsme si staré pruty, byl tam poslech, interaktivní
potůček, informace získané dotykem a dokonce i hřiště. Potom jsme se vyměnili a
my jsme šli do společenství jménem LES, kde jsme si povídali o různých věcech,
třeba jak ochránit les, naučili jsme se rozeznávat stopy zvířat, vyrábět papír a
lesnický pozdrav: LESU ZDAR! Nakonec jsme šli všichni do suterénu na výstavu
traktorů. Výstava byla moc pěkná. Mohli jsme si sednout na nějaké traktory
z dřívější doby, povozit se na malých šlapacích traktorech.
Na zpáteční cestě jsme se ještě za Prahou zastavili u McDonald´s na malou
svačinku. Když jsme přijeli domů, rodiče nás vítali s otevřenou náručí.
žáci 4. a 5. ročníku
PLAVECKÝ VÝCVIK
Ve čtvrtek 31. března vyrazili žáci 3. a 4. ročníku na první lekce plavání do bazénu
v Tachově. Společně s námi jezdili autobusem i žáci ze ZŠ Záchlumí a ZŠ Svojšín,
v bazénu se k nám ještě přidávali žáci ze ZŠ Bezdružice. A proč jsme vůbec jezdili
plavat? Mnozí z nás plavat neuměli a chtěli se to do prázdnin naučit. Ti, kteří
plavat již uměli, se učili novým plaveckým stylům. Po prvním přezkoušení si nás
plavčíci rozdělili do čtyř skupin podle našich dovedností. Učili jsme se správně
dýchat do vody, splývat, skákat šipky, lovit puky (potápět se), zachraňovat
tonoucího apod. Ve volných chvílích jsme navštěvovali saunu, která byla velmi
příjemně vyhřátá. Po náročném výkonu v bazénu nám hodně vyhládlo, proto jsme
se vždy těšili na teplý párek v rohlíku a nějakou sladkost. Poslední hodiny plavání
jsme předvedli, co vše jsme se v průběhu naučili. Za to jsme získali „mokré
vysvědčení“ s hodnocením plaveckého výkonu. Na plavání se nám líbilo a už se
těšíme na příští rok.
žáci 3. ročníku
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Naučná stezka má nové informační tabule
Kosí potok v údolí od černošínských serpentin je stálým turistickým cílem. Svou
krásnou krajinou láká každoročně stovky turistů. Letos zde vznikly i nové tabule,
naučná stezka se tak dočkala rekonstrukce, která jí přidala na zajímavosti.
„Kdysi, asi tak před patnácti lety, jsme tu občas pořádali různé výlety. Časem to
opadlo, ale po domluvě s dalšími úřady jsme se rozhodli naučnou stezku obnovit.
Pomohla nám k tomu dotace z Plzeňského kraje. Stezka má celkem třináct
zastavení, tabule krásně ilustrovala Tereza Šedivá,“ uvedl zastupitel Černošína
Pavel Filipčík, který pak vedl skupinu spolu s Miroslavou Válovou a Kamilou
Jůzlovou. Tři skupiny tak vycházely ze tří míst – od serpentin, od Caltova a
z Olbramova.
V sobotu se na osmikilometrovou trasu vydalo téměř šedesát zájemců. Díky
informacím z nových tabulí se dozvěděli mnohé např. jaká je zde fauna,
živočichové, ale také i něco z historie tamních mlýnů. Krátkou a poučnou
přednáškou přispěl také Jiří Sladký z plzeňské AOPK, který hlavně upozornil na
dobu, kdy začínají kvést chráněné vstavače. Právě u vstavačové louky bylo
připraveno i občerstvení.
Na vycházku se vydali dospělí, děti a několik čtyřnohých přátel. „Jdeme s naší
babičkou, chceme se projít. Stejně ani nemohu na počítač, když je hezky, navíc
bych chtěla vidět soutok Kosího a Kořenského potoka. A roste tu hodně krásných
květin,“ usmívala se devítiletá Anička Grzybová z Třebele v doprovodu kamarádky
Terezie Plevkové z Tachova.
Naučná stezka vede od Caltova až pod Třebel a na jejím znovuzrození se
podílely obce Olbramov, Lestkov a Černošín ve spolupráci s Plzeňským krajem a
Mikroregionem Konstantinolázeňsko.
Martina Sihelská

Foto Martina Sihelská
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Panenka Ema
Muzeum Černošín hledá jakékoliv informace o panence Emě, která se vyráběla
v černošínské firmě ARKO v padesátých letech. Jde o panenku z celuloidu, ještě se
zde vyráběly labutě. Pokud byste někdo měl doma některou z hraček či jen obal,
fotografii atd. prosíme, zastavte se v muzeu s informací. Děkujeme.

Foto Martina Sihelská

KULTURA
Vernisáž výtvarníků Borska
Klub výtvarníků Borska měl tu čest zahájit v pátek 22. 4. podvečer černošínské
pouťové veselí. Výstava byla rozložena ve třech místnostech tamního muzea a
tvořily ji obrazy, sochy, šperky a keramika od 11 autorů a borského keramického
kroužku. „Velmi nás potěšilo, že můžeme vystavovat v tak krásném prostoru.
Děkujeme nejenom městu Černošín, ale také těm, kteří se podíleli na přípravách
výstavy a také moc chválíme děti ze zdejší základní školy, které pod vedením Nadi
Pézlové krásně zazpívaly,“ uvedla paní Pavla Kabíčková. Výstavu mohli zájemci
navštěvovat až do 25. května v provozních hodinách muzea.
Výstava byla nejdříve zahájena pod širým nebem před budovou muzea,
následně se desítky návštěvníků přemístily do vnitřního prostoru. „Černošín
poslední dobou vzkvétá, jezdím sem pravidelně několikrát do roka, protože odtud
pocházím a mám zde rodiče. Moc mě ta proměna těší, při každé návštěvě vidím
něco nového, ať už je to osvětlení, komunikace, kašna a teď tedy i nové
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infocentrum a další prostory muzea. Výstava je opravdu nádherná, chválím
všechny autory,“ usmívala se Stanislava Kleinová z Mariánských Lázní, kterou
v Černošíně čekalo ještě jedno překvapení. „Je to neuvěřitelné, ale autor soch
Martin Rybecký ze Stříbra se narodil ve stejný den, měsíc i rok ve stejné porodnici
jako já. Dělí nás pouze dvě hodiny. Setkání po letech mě potešilo,“ dodala se
smíchem návštěvnice.
Na výstavu přišla také
Helena Pospíšilová, která nyní
žije v Litoměřicích. „Mám zde
příbuzné, takže sem pravidelně
také jezdím, hlavně na pouť.
V muzeu je velmi zajímavá
expozice a v doplnění s novou
výstavou je to úžasné. Málokdy
vidím tak pěkné místo a
krásnou
tvorbu,“
řekla
Pospíšilová.
Martina Sihelská

Foto Martina Sihelská

Kulturní jaro v Černošíně
Jarní kulturní dění v Černošíně jsme zahájili velikonoční výstavou, kde své
krásné výrobky vystavovali nejen černošínští, ale i přespolní.
Pouť sv. Jiří
Následně jsme se přehoupli do měsíce dubna, kdy se konala Pouť sv. Jiří.
V bohatém programu jsme měli možnost vidět několik tanečních i hudebních
vystoupení. Program zahájily dětičky z TJ Sokol Černošín pod vedením Veroniky
Merglové. Za své tanečky si vysloužily velký potlesk, který jim právem patřil.
Příznivce dechové hudby potěšila kapela Hájenka. Velký obdiv sklidily také
mažoretky z Tachova, pro návštěvníky měly připraveny dva taneční vstupy. Měli
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jsme možnost vidět jak klasické mažoretkové číslo, tak i spíše sportovní
vystoupení v moderním podání. Tanec na ulici (Free runneri) uchvátil všechny
věkové kategorie svými neobvyklými akrobaciemi. Na závěr jsme si mohli užít
vystoupení kapely Těžký Pokondr revival. Celou akci moderoval Vláďa Jaroš z rádia
Kiss Proton. Nechyběl ani stánkový prodej, pouťové atrakce a občerstvení.
Vystoupení dětí TJ Sokol s Veronikou Merglovou a její taneční kolegyní, kapela
Revolever a úžasné taneční půlnoční překvapení Užovek, které předvedly
dokonalé Labutí jezero, to vše jsme si společně užili na večerní Pouťové zábavě,
kde o návštěvníky nebyla nouze, a sál KSC Vlčák se celý zaplnil.
Den řemesel
V sobotu 28. května se na zahradě u muzea a Informačního centra Černošín konal
Den řemesel, který jsme připravili jak pro děti, tak i dospělé. Stejně jako na pouti
patřilo zahájení tanečnímu vystoupení dětiček z TJ Sokol Černošín, které si
připravily keltský tanec a pro velký úspěch zopakovaly i vystoupení z Poutě sv. Jiří.
Dospělé potěšila Lidová muzika
z Chrástu, stánkový prodej,
občerstvení, o které se postarali
naši dobrovolní hasiči a Motorest
Vlčák, přehlídka různých řemesel.
Keltská osada – Vousův kmen, se
postarala o předvádění několika
řemesel, zapojili do výroby i děti.
Pro děti pak byla připravená keltská
bitva, která se z důvodu špatného
počasí konala pouze v malém
rozsahu.
Foto Martina Sihelská
Sejdeme se u tanečku
Druhý den po řemeslech jsme si zazpívali a zatančili s dechovou kapelou
Amátovka ze Stříbra. A jak už tomu tak bývá nejen na městských akcích, tak i
tentokrát jsme mohli vidět předtančení našich malých tanečnic a tanečníků z TJ
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Sokol, kteří si pro tuto příležitost připravili nové taneční vystoupení, které opravdu
stálo za to vidět.
Dětský den
Jako každým rokem si město připravilo pro děti program v rámci oslav dětského
dne, letos „Dětské odpoledne“. Stejně jako v loňském roce jsme spolupracovali
s členkami SPOZu. Pro děti byly připraveny zábavné hry, sportovní soutěže,
dovednostní jízda na horském kole a skládání puzzle. Bohužel jak již tomu bývá,
ani tentokrát nám počasí nepřálo. Jen co se děti rozběhly po různých stanovištích,
přišla bouřka. Vše jsme společnými silami přestěhovali na sál, přizpůsobili se
vnitřním prostorům a zábava mohla pokračovat. Děti byly za své výkony
odměněny nejen sladkostmi, ale i
hračkami. Ženy ze SPOZu měly pro děti
připraveno malování na asfalt. Jelikož to
počasí nedovolilo, kreslilo se pastelkami
na papír. Obrázky byly krásné a děti pak
byly odměněny výbornými perníčky, které
pro ně upekly členky Svazu žen
z Černošína. Dětské veselí jsme zakončili
pohádkou Palačinková Pepinka, která se
odehrála 4. června na sále KSC Vlčák.
Jak si můžete přečíst, o kulturní dění
v Černošíně není nouze a je jen na Vás,
abyste svou návštěvností podpořili
všechny, kteří pro Vás veškeré kulturní
akce připravují. Dovolte mi touto
cestou vyjádřit obrovské poděkování
dobrovolným hasičům z Černošína, kteří
se nejen svojí spoluprací s městem
podílejí na organizování při samotném
konání akcí, ale pomáhají i v přípravách,
které tomu předcházejí. Pouť sv. Jiří,
Májka nebo Den řemesel, to je jen malý společně připravujeme dvě odpolední
zábavy, které budou patřit především dětem. Poděkování patří Veronice a Hance
Merglové a jejich dětem, které vystupují pod TJ Sokol Černošín a vždy obohatí celý
program akce, motorestu Vlčák za jejich výborné občerstvení, paní Evě Klusáčkové
a samozřejmě dětem a vyučujícím MŠ a ZŠ Černošín, kteří si pro Vás připravují
originální výzdoby nejen sálu. Velké díky patří také děvčatům i chlapcům z vyšších
ročníků základní školy za obětavou pomoc při dětských akcích.
Martina Janotová
Foto 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,
Listinou základních práv a svobod nebo dobrými mravy.
Vydavatel: Město Černošín, registrováno pod číslem MK ČR E 17815
Šéfredaktor: Miroslav Plincelner
Redakční rada: Mgr. Dagmar Varousová, Zdeněk Nedvěd, Jiří Marván, Václav Myška
Adresa redakce: Městský úřad Černošín, nám 1. máje 62, 349 01 Černošín
Uzávěrka podzimního čísla zpravodaje je 20. 9. 2016. Své příspěvky zasílejte na e-mail
info@cernosin.cz nebo Janotova11@seznam.cz

31

